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As espécies migradoras praticamente desapareceram abaixo 
de Tucuruí. O autor também confirmou nestas áreas um 
aumento na abundância de espécies piscívoras e decrésci-
mo das frugívoras e detritívoras. Estas últimas, no entanto, 
continuaram abundantes na parte superior do reservatório.

Ribeiro et. al. (1995), estudando as comunidades de peixes 
em Tucuruí, também argumentam que a composição das co-
munidades de peixes esteve muito instável na área da hidre-
létrica de Balbina até cerca de três anos após sua instalação.

Devido ao fato de que várias espécies de peixes ama-
zônicos são migradoras, muitas delas deslocando-se 
por extensas distâncias ao longo do canal dos gran-
des rios, certamente as barragens das hidrelétricas são 
obstáculos para as mesmas, conforme evidências apre-
sentadas por Barthem et al. (1991), Carvalho & Mero-

na (1986), Santos (1995), Santos & Merona (1996).

Por outro lado, a intercepção do rio também beneficia o 
desenvolvimento de muitas espécies, como ocorreu, por 
exemplo, com o mapará (Hypophthalmus edentatus), 
o tucunaré (Cichla monoculus) e a pescada (Plagioscion 
squamossisimus), em Tucuruí, no Rio Tocantins; o aracu 
(Schizodon fasciatus), o tucunaré e a piranha-preta (Serra-
salmus rhombeus), na UHE Samuel, no Rio Jamari; e estas 
duas últimas na UHE Balbina, no Rio Uatumã - Santos, 
(1995), Santos & Merona (1996), Santos & Oliveira (1999).

Alguns desses impactos servem como parâmetro de 
comparação ou indicativo do que pode ocorrer no Rio 
Madeira, mesmo levando-se em consideração as par-
ticularidades deste rio e também das hidrelétricas que 
nele serão implantadas.

AS HIDRELÉTRICAS INTERROMPEM AS ROTAS MIGRATÓRIAS DOS PEIXES: AMEAÇA À PIRACEMA - ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

INTRODUÇÃO

Se por um lado as hidrelétricas têm a vantagem de não 
serem grandes fontes poluidoras e utilizarem recursos na-
turais permanentes ou bastante duráveis, elas, inevitavel-
mente geram impactos sobre o meio ambiente e as popula-
ções humanas que habitam sua área de influência. Assim 
sendo, como todas as demais alternativas energéticas im-
portantes ao desenvolvimento socioeconômico dos povos, 
elas também têm seus pontos vulneráveis e precisam ser 
analisadas criticamente.

Hoje, mais do que nunca, a decisão política de se implan-
tar ou não uma hidrelétrica esbarra numa série de proto-
colos jurídico-administrativos, bem como na necessidade 
de análises múltiplas quanto a seus custos e benefícios. 
Neles, são consideradas prioritariamente as variáveis 
socioeconômicas, cujos resultados são apreciáveis no cur-
to prazo, bem como as variáveis ambientais, de difícil es-
timativa e cujos reflexos são projetados em prazos mais 
longos e que, às vezes, se estendem para além da vida útil 
do empreendimento.

No caso da Amazônia central, região ainda bem preservada, 
com rica diversidade biológica e baixa densidade popula-
cional, os prejuízos ambientais mais notáveis promovidos 
pela instalação de hidrelétricas decorrem da formação de 
reservatórios, com o conseqüente alagamento e morte da 
floresta, e a partir daí, a instalação de condições altamente 
variáveis para os organismos aquáticos. Frente a elas, algu-
mas espécies desaparecem, enquanto outras se tornam raras 
e outras prosperam localmente. Por se tratar de um sistema 
natural que funciona com perfeito sinergismo, tais varia-
ções acabam tendo uma relação direta com toda a bacia 
hidrográfica, com reflexos sobre as demais comunidades de 
organismos, a pesca e outras atividades humanas. 

Especificamente quanto à ictiofauna e à pesca, os princi-
pais impactos provocados pelas hidrelétricas estão forte-
mente vinculados à interrupção das rotas migratórias, ao 
desaparecimento de biótopos e às alterações da dinâmica 
e qualidade da água.

Estudos desenvolvidos por Santos (1999) mostram que hou-
ve uma redução na riqueza de espécies e captura por uni-
dade de esforço nas áreas à jusante das hidrelétricas de Tu-
curuí e Samuel, logo após a formação de seus reservatórios. 

este trabalho é feita uma análise das condições 
ambientais, comunidades de peixes e pesca na 
área de influência das futuras hidrelétricas de Ji-

rau e Santo Antônio, ambas no Rio Madeira, e sua con-
frontação com cenários futuros. Tal análise é baseada nos 
Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), desenvolvidos pelas 
empresas Furnas Centrais Elétricas, Construtora Norberto 
Odebrecht e Leme Engenharia, bem como em observa-
ções e dados obtidos pelo autor em estudos nas principais 
hidrelétricas da Amazônia brasileira. Partindo-se disso, 
são traçadas conjecturas sobre possíveis impactos que 
devem ocorrer na área, com referência ao ambiente aquá-
tico, bem como comentários sobre medidas mitigadoras e 
proposta para reparação de danos. Assim, o objetivo do 
trabalho é submeter tais conjecturas às refutações cientí-
ficas e confrontá-las com as evidências ou fatos que de-
verão ocorrer, caso estas hidrelétricas venham realmente 
a ser construídas. Além disso, servir de orientação para 
análises e estudos complementares, planos de manejo ou 
qualquer outra iniciativa voltada para o conhecimento e 
a preservação do ambiente aquático, a ictiofauna e os 
recursos pesqueiros da região. 

PESCA E ICTIOFAUNA NO RIO MADEIRA
por Geraldo Mendes dos Santos
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- Durante seu desenvolvimento, o reservatório passa por 
três fases ecológicas distintas:

 a- Inicial ou de alta produção biológica, propiciada 
pelas novas fontes de alimentação e abrigo que são co-
locadas à disposição das comunidades de organismos no 
ambiente represado. Tais fontes residem na vegetação que 
foi alagada, especialmente matas e capoeiras. Apesar das 
grandes vantagens competitivas oferecidas, o novo am-
biente represado também representa grande ameaça às po-
pulações aquáticas, uma vez que a grande quantidade de 
matéria orgânica à disposição do ecossistema pode levar 
a uma grande demanda bioquímica e, com ela, à exaustão 
do oxigênio. Como decorrência disso, pode haver uma rá-
pida e vultosa mortandade de peixes e outros organismos 
com respiração aquática;

 b- Intermediária ou de baixa produção biológica. Cor-
responde a uma depleção trófica, em que as fontes ali-
mentares e de abrigo patrocinadas pela área afetada se 
exaurem ou se tornam indisponíveis pela cobertura com 
areia e silte, no fundo do reservatório;

 c- Final ou de equilíbrio. Corresponde a uma situa-
ção em que as flutuações dos parâmetros biológicos de 
produção excedem pouco ou se igualam àquelas de lagos 
naturais, com características similares e localizadas nas 
mesmas altitudes e latitudes. Trata-se de uma fase de esta-
bilidade. Nela, as principais fontes de alimento originam-
se da dinâmica do próprio reservatório e onde o plâncton 
desempenha papel fundamental, quer na região pelágica, 
quando ainda vivos, quer no fundo, formando a película 
bêntica, quando mortos. A duração desta fase é bastante 
variável, em torno de cinco a vinte anos, dependendo dos 
fatores levados em consideração.

Além disso, quanto aos aspectos estruturais e ecológicos, 
a área sob influência de um reservatório é constituída de 
três segmentos ou áreas distintas: jusante, montante e 
montante-de-montante. Evidentemente, o marco divisó-
rio destes são as próprias barragens, estando a primeira 
situada abaixo do reservatório da AHE Santo Antônio e a 
segunda abaixo do reservatório de Jirau. 

Nesse sentido, tendo em vista os aspectos e parâmetros 
acima delineados, postulam-se a seguir algumas con-
jecturas a respeito de impactos prováveis nas condições 

ambientais, nas comunidades de peixes e na pesca, de-
correntes da implantação das hidrelétricas Santo Antô-
nio e Jirau, no estado de Rondônia.

O RIO MADEIRA E AS HIDRELéTRICAS
O Madeira é um rio tripartite, que drena porções dos ter-
ritórios do Brasil (50%), da Bolívia (40%) e do Peru (10%). 
Ele é um dos cinco rios mais caudalosos do mundo, sendo 
responsável por cerca de 23% da área de drenagem e 15% 
da descarga líquida total da Bacia Amazônica (Martinelli 
et al., 1989, Furnas, 2005).

A flutuação média anual de suas águas, na região de Porto 
Velho, oscila na faixa de 10,8 a 12,4 m (Furnas, 2005). 
Em termos comparativos, o Rio Madeira possui aproxima-
damente um terço da descarga líquida do Rio Solimões, 
entretanto, possui um aporte de sedimentos em suspensão 
da mesma ordem deste rio.

O programa brasileiro de aproveitamento hidrelétrico 
(AHE) do alto Rio Madeira prevê a construção de duas 
hidrelétricas relativamente próximas entre si, ambas situa-
das no denominado “trecho das cachoeiras acima da cida-
de de Porto Velho”: Santo Antônio e Jirau. De acordo com 
informações das empresas proponentes (Furnas, 2005, vol. 
1 e vol. s/n: modelagem matemática), essas hidrelétricas 
apresentam as seguintes características gerais:

O AHE Santo Antônio deverá ser construído a 10 km aci-
ma da cidade de Porto Velho, na cachoeira de mesmo 
nome e em um sítio inicial do povoamento desta cidade. 
O local é marcado pela presença de corredeiras, desde a 
região próxima à montante da ilha da Antena até a jusan-
te da Ilha Solitária, com extensão aproximada de 600 m. 
Nele, existem diversas ilhas, constituídas de afloramentos 
rochosos, destacando-se, por sua área e elevação, a Ilha 
do Presídio. A vazão do rio neste local varia de 6.300 a 
38.000m3/s.

O reservatório a ser formado terá extensão máxima de 126 
km e área de 271 km²; destes, 164 km² (60,5%) correspon-
dem à inundação natural das cheias e o restante (107 km² 
ou 39,5%,) à inundação artificial. O nível máximo de água 
será de 72 m e mínimo de 70 m, sendo o nível normal à 
jusante de 55,3 m, com queda bruta de 14 m. A barragem 
terá altura de 60 m e a potência instalada será de 3.150 MW, 
correspondendo a 0,086 o coeficiente entre a área inunda-

Assim, mesmo diante da argumentação de que tais hidre-
létricas são dotadas de inovações tecnológicas, deman-
dando um reservatório muito menor em relação às que 
foram construídas no passado, e que, portanto, será um 
empreendimento altamente eficiente e pouco impactante, 
é inegável que ele também causará consideráveis altera-
ções no ambiente, especialmente na vida dos peixes e, por 
extensão, na atividade pesqueira.
 
Outra importante singularidade das hidrelétricas do Rio 
Madeira é que elas são as primeiras na Amazônia a se-
rem construídas num rio de água branca, caracterizado 
por elevada carga de nutrientes e materiais em suspensão. 
Além disso, trata-se de uma hidrelétrica cujo reservatório 
terá uma grande interface com o trecho superior deste rio 
e alguns de seus afluentes, em território boliviano.

Assim, é evidente que as expectativas quanto à estrutura 
e funcionamento destas hidrelétricas sejam grandes, como 
também são grandes os cuidados que elas inspiram com as 
questões ambientais, especialmente os peixes, que são um 
dos elementos mais destacados neste cenário.

O objetivo do presente trabalho insere-se neste contexto, 
visando a uma análise prospectiva, isto é, à formulação de 
conjecturas sobre o que deverá ocorrer com a ictiofauna 
e a pesca da área, afetadas direta e indiretamente pelas 
hidrelétricas do Rio Madeira. Em escala mais abrangente, 
espera-se que esta análise possa contribuir para uma visão 
mais ampla da ictiofauna, dos recursos pesqueiros e da 
importância estratégica deste rio para o Brasil e para os 
países vizinhos.

Por se tratar de análise baseada em dados secundários e 
de realidade que se projeta num futuro distante, o tra-
balho não tem caráter científico, nos moldes tradicionais 
em que isso é feito, mas espera cumprir uma das funções 
básicas da Ciência, que é submeter conjecturas a refuta-
ções. Espera-se, com isso, que os prognósticos apresenta-
dos possam ser confrontados com evidências e fatos reais 
futuros. Além disso, que as idéias expostas possam servir 
de alerta e orientação aos gestores e tomadores de decisão, 
nessa tarefa desafiadora que é transformar as cachoeiras 
de Porto Velho em fonte produtora de energia elétrica, 
sem descuidar de sua natural função de centro produtor 
de pescado, comércio e lazer dos povos que habitam seu 
entorno e além dele.

METODOLOGIA

A presente análise é feita com base em estudos e obser-
vação pessoal do autor sobre comunidades de peixes nas 
hidrelétricas de Samuel, Tucuruí e Balbina, bem como nos 
Estudos de Impacto Ambiental (EIAs), desenvolvidos por 
vários pesquisadores, sob patrocínio das empresas Furnas 
Centrais Elétricas, Norberto Odebrecht e Engenharia Leme 
(Furnas, 2005, vol.1). 

Embora esse conjunto de estudos trate de numerosos 
temas ambientais, tais como geomorfologia, limnolo-
gia, socioeconomia, além de vários elementos da fauna 
e flora, dentre outros, a presente análise foca apenas 
os aspectos relativos à pesca e à ictiofauna, conforme 
tratado nos Tomos B (vol. 5 de 8) e C (vol.1/1) do re-
ferido EIA.

Por se tratar de uma análise prospectiva, as considerações aqui 
feitas fundamentam-se nos seguintes princípios ecológicos:

- Quanto maior a diversidade de condições ambientais, 
maior o número de espécies que a utilizam;
 
- Quanto mais as condições impostas ao ambiente desviam-
no de sua situação normal, menor o número de espécies e 
maior a biomassa daquelas que continuam existindo; 

- Quanto mais tempo uma localidade permanece nas mes-
mas condições, mais rica sua comunidade biológica, sendo 
que o inverso também é verdadeiro; 

- Nos ambientes estáveis, há normalmente um equilíbrio 
entre as taxas de produção e consumo; enquanto nos am-
bientes instáveis, ao contrário, há o predomínio de uma ou 
outra situação, e nenhuma é duradoura;

- Em termos de processo de colonização, o reserva-
tório é o equivalente aquático de uma ilha. Assim, o 
crescimento das populações de organismos segue os 
modelos “k” e “r”: os primeiros têm maior capacida-
de de manter suas populações em condições compe-
titivas no longo prazo, enquanto os segundos tendem 
a incrementar suas populações rapidamente. Ecossis-
temas novos, como os reservatórios, são colonizados 
num primeiro momento por “r” e, em seguida, por 
“k” estrategistas.
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AHE Jirau, situado à montante do reservatório de Santo 
Antônio. Além disso, as partículas maiores e mais pe-
sadas ficarão retidas na parte inicial deste reservatório, 
enquanto as menores e mais leves se concentrarão no 
pé da barragem.

Ambos os reservatórios operarão em cotas próximas ao 
nível normal do rio, em períodos de cheias máximas. 
Portanto, seu volume e profundidade deverão aumentar 
no período de cheias e diminuir no período de estia-
gem. O comprimento do reservatório, ao contrário, irá 
diminuir no período de cheias e aumentar no período 
de estiagem. 

Com relação à disposição das duas hidrelétricas e sua rela-
ção com a ictiofauna, o Rio Madeira pode ser dividido em 
três trechos distintos: 

 a- Jusante: trecho situado abaixo das duas barragens, 
com acesso livre ao baixo Rio Madeira;

 b- Reservatórios: trechos represados pelas duas barragens: 
 b.1- Reservatório do AHE Santo Antônio: trecho re-
lativamente pequeno e circunscrito à área entre as duas 
barragens. 
 b.2- Reservatório do AHE Jirau: trecho situado acima 
da sua barragem e com acesso livre às áreas à montante.

 c- Montante: trecho relativamente curto, situado aci-
ma e contíguo aos dois reservatórios.

 d- Montante-de-montante: trecho situado além da 
montante da AHE Jirau, correspondente ao alto Rio Ma-
deira e seus formadores, em território boliviano. 

A seguir, tais trechos serão analisados em seus conjun-
tos, isto é, jusante, montante, reservatório e montante-
de-montante. Para isso, serão levados em consideração, 
para cada um deles, os aspectos relacionados às condições 
ambientais, comunidade de peixes e atividade pesqueira. 
Evidentemente, tanto os trechos como os aspectos acima 
considerados foram determinados de forma arbitrária, com 
a intenção de tornar o texto mais didático e as discussões 
mais focadas em temas específicos. No entanto, por sua 
própria natureza, esses trechos e seus elementos consti-
tuintes mantêm estreita vinculação e atuam em conjunto, 
de forma dinâmica. 

1 - jUSANTE

1.1- condições ambientais
A construção de uma barragem ocasiona mudanças signi-
ficativas no ambiente, podendo-se destacar a redução da 
velocidade da água acima da represa, com o conseqüente 
aumento da deposição de sedimentos. Com isso, é quebra-
do o equilíbrio sedimentológico, com reflexos diretos nas 
áreas imediatamente à montante e à jusante da barragem 
e, não raro, em toda a bacia hidrográfica.

A barragem provoca também ruptura na estrutura e re-
gime do rio, alterando o ciclo natural de cheia e vazante. 
A conseqüência mais direta disso é que a água liberada 
pela barragem carrega uma quantidade menor de sedi-
mentos, devido à parcela que ficou retida no reservatório, 
apresentando por isso uma “sobra” de energia, que acaba 
provocando erosão à jusante da barragem. Este fato tem 
outra implicação que é a ocorrência de um regime de seca 
mais pronunciada à jusante, por causa da maior retenção 
de água no reservatório à montante. Isso significa dizer 
que, uma vez represado o rio, passa a haver um déficit de 
água, o qual repercute não somente no leito represado, mas 
também no curso inferior de seus tributários.
 
Por seu turno, a maior erosão nas margens do rio pode 
acarretar prejuízos na fertilidade das águas e na estrutura 
dos solos, com conseqüências danosas para a pesca e até 
mesmo para a agricultura praticada às margens do rio. 
No caso do Rio Madeira, que drena uma extensa área de 
várzea, com terrenos pouco consolidados, isso pode ser 
particularmente danoso, já que a maior parte da agricul-
tura familiar é desenvolvida sobre eles.
 
A perda da carga de sedimentos neste trecho do Madeira 
poderá constituir-se também em redução das populações 
de camarão-de-água-doce (Macrobrachium amazonicum), 
um crustáceo abundante nesse rio e um elo extremamente 
importante da cadeia alimentar, sendo um dos itens prin-
cipais na alimentação de muitas espécies de peixes e de 
outros organismos aquáticos.

A instalação de barragem significa também obstáculo fí-
sico ao deslocamento dos peixes que tentarão subir ou 
descer pelo canal do rio represado. Some-se a isso uma 
redução da qualidade da água que chegará à jusante, pro-
veniente das camadas mais profundas do reservatório, na 

da e a potência da usina. Seu índice de desenvolvimento 
de margens é de 13,7, um dos mais elevados dentre os rios 
brasileiros. Em parte, isso reflete a influência de numerosos, 
mas pequenos afluentes remansados, além da própria forma 
alongada do reservatório. 

Planeja-se construir o AHE Jirau na cachoeira de mesmo 
nome, a 136 km acima de Porto Velho e, portanto, 126 
km acima da cachoeira de Santo Antônio. O desnível do 
Madeira, neste trecho, varia de 7 a 9 metros, e a vazão, de 
5.600 a 33.600m3/s.

O reservatório a ser formado terá extensão máxima de 128 
km e área de 258 km2; destes, 136 km² (52,7%) correspon-
dem à inundação natural das cheias e o restante (122 km2 
ou 47,3%,) à inundação artificial. O nível máximo de água 
será de 90 m e o mínimo de 82,5 m, sendo o nível normal 
à jusante de 74,2 m, com queda bruta de 16,6 m. 

A barragem terá altura de 44 m e a potência instalada 
será de 3.300 MW, sendo de 0,008 o coeficiente entre a 
área inundada e a potência da usina. Na cota máxima, 
este reservatório terá comprimento aproximado de 108 
km e largura de 2,4 km. O índice de desenvolvimento 
de suas margens será de 11,5, também bastante elevado 
em relação a outros rios brasileiros represados e reflete 
a influência relativamente grande de reentrâncias que 
ocorrem, particularmente na margem direita, mais aci-
dentada. Este alto índice sugere, ainda, a existência de 
bolsões que deverão conter água com qualidade inferior 
à do corpo do reservatório.

Os reservatórios das duas hidrelétricas serão pratica-
mente contíguos, separados apenas pela barragem entre 
ambos (Jirau). Assim, devido à proximidade, espera-se 
que as taxas de assoreamento e deposição das partí-
culas sólidas sejam mais elevadas no reservatório do 

A INFRA-ESTRUTURA, JÁ DEFICITÁRIA, DE PORTO VELHO SERÁ BASTANTE PRESSIONADA PELOS EFEITOS DA MIGRAÇÃO CAUSADA PELA CONSTRUÇÃO DAS HIDRELÉTRICAS
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também redução de seus predadores. Do mesmo modo, se 
tais impactos ocorrem sobre os cardumes de peixes adul-
tos que chegam ou, potencialmente, poderiam chegar até o 
trecho logo à jusante da barragem, eles acabam impactan-
do as larvas que aí poderiam chegar e até se desenvolver. 

1.3- pesca
Em certos casos, a pesca desenvolve-se bem em áreas pró-
ximas ao pé da barragem, mas esta normalmente é exer-
cida sobre peixes moradores em poças mais profundas ou 
sobre cardumes que se aglomeram na tentativa de ultra-
passar a barragem. Trata-se, portanto, de pesca específica 
e sazonal, sem nenhum cunho de sustentabilidade, uma 
vez que é praticada sobre peixes estressados, com poucas 
possibilidades de escape. 

De modo geral, no entanto, a pesca torna-se menos in-
tensa e com menor produtividade na área à jusante da 
barragem. Isso tem ocorrido como conseqüência da di-
minuição da diversidade e da abundância da ictiofauna e 
também pela interferência negativa das algas filamentosas 
que se atracam aos fios dos aparelhos de pesca, facilitan-
do a visualização e a fuga dos peixes. Na hidrelétrica de 
Tucuruí, este fenômeno foi tão intenso no primeiro ano do 
represamento que, praticamente, anulou as pescarias com 
malhadeiras. 

Ao contrário do que ocorre no reservatório, onde as águas 
são mais lênticas, propiciando o desenvolvimento de algas 
filamentosas e de fitoplâncton, na área à jusante, próxima 
à barragem, a hidrodinâmica é bem distinta, geralmente 
com correntezas fortes e baixa densidade desses organis-
mos. A redução das algas e a conseqüente redução da pro-
dução primária pode ser um fator negativo para as espécies 
de peixes que delas dependem direta ou indiretamente. 

2 - MONTANTE

2.1 - condições ambientais
O Rio Madeira tem águas turvas, com elevada carga de 
sedimentos e ricas em nutrientes minerais. Ao contrário, 
seus afluentes no trecho onde será represado possuem 
águas límpidas, com menor teor de sedimentos e nutrien-
tes. Como os afluentes possuem profundidades menores e 
estarão associados aos bolsões marginais dos reservató-
rios, onde o tempo de residência das águas e a penetração 
de luz solar são maiores, é provável que haja condições 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“Dourada e babão sobem estas cachoeiras anualmen-
te e se reproduzem na cabeceira do Rio Madeira, no 
sopé dos Andes. Portanto, pelo menos as populações 
de dourada e babão estão ameaçadas por este empre-
endimento. Com a intensificação da pesca (na Bolívia 
e no Peru) dos reprodutores, a manutenção da popula-
ção reprodutora vai depender mais da maturação dos 
indivíduos que migram pelas cachoeiras, e menos de 
desovas sucessivas dos indivíduos mais velhos, que es-
tão mais expostos às pescarias nas encostas. Com isso, 
o bloqueio completo da subida dos bagres migrado-
res irá, inevitavelmente, comprometer a reposição dos 
reprodutores, e a tendência destas populações, acima 
da cachoeira, seria a de se extinguirem em um curto 
espaço de tempo. A viabilidade dessas populações de-
penderia da sobrevivência dos indivíduos jovens que 
são coletados esparsamente acima da cachoeira. De 
qualquer modo, sua biomassa entraria em colapso e 
sua importância para a pesca seria nula. Além disso, o 
bloqueio temporário, durante o período de construção, 
pode ter conseqüências incertas para essas populações 
mesmo com a construção posterior do mecanismo de 
transposição.” 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding

Peixes dourada e babão são 
ameaçados de extinção 

DOURADA EM MERCADO DE PEIXE EM BRASÍLIA: RENDA AMEAÇADA
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qual os níveis de temperatura e oxigênio geralmente estão 
alterados, podendo causar desequilíbrios na vida dos peixes.

Assim, os impactos na área à jusante do represamento são 
decorrentes desses três fatores básicos (maior seca, obstá-
culo ao deslocamento e baixa qualidade da água). Estes 
fatores geralmente se desdobram ainda em outros fatores 
secundários e acabam atuando de maneira simultânea e 
combinada sobre a fisiologia, comportamento e atividades 
gerais dos peixes.

1.2- comunidades de peixes
Os fatores ambientais decorrentes da instalação da bar-
ragem e destacados acima deverão ter efeito decisivo no 
caso do Madeira, que é um sistema que desempenha duas 
grandes funções para a vida dos peixes e de outros or-
ganismos aquáticos da região: rota migratória pelo canal 
principal e criadouro nos lagos marginais.

É bem conhecido o fato de que na Amazônia o proces-
so reprodutivo dos peixes mantém estreita relação com a 
variação do nível das águas, sendo que a desova normal-
mente se dá no início da enchente. Evidentemente, as es-
pécies reprodutoras procuram manter uma sincronia com 
o ciclo das águas, como forma de obter o máximo sucesso 
reprodutivo, bem como evitar ou atenuar as taxas de com-
petição intra e inter-específica na utilização do espaço e 
dos recursos disponíveis no sistema. 

É evidente que essa sincronia se dá num ritmo apropriado 
para cada espécie e dentro dos limites naturais do sistema. 
Mudanças impostas a esse ritmo natural, sobretudo na flu-
tuação do nível de água, por menores que sejam, podem 
influenciar negativamente o sucesso reprodutivo e outras 
atividades vitais das espécies.

Há de se mencionar também o fato de que os ambientes 
naturais das corredeiras constituem-se em importantes 
locais de moradia permanente para muitas espécies, co-
mo bagres (família Pimelodidae), bodós (Loricariidae), 
jacundás (Cichlidae), canivetes (Parodontidae e Chara-
cidiinae), bacus (Doradidae) e tuviras (Gymnotiformes). 
Tais ambientes são também de fundamental importân-
cia, por servirem como moradias temporárias de peixes 
migradores, tais como jaraquis e curimatãs (Prochilo-
dontidae), pacus, sardinhas e matrinxãs (Characidae) e 
aracus (Anostomidae).

Vários estudos têm mostrado que algumas espécies de ba-
gres de grande porte e importância comercial, como a pi-
ramutaba e a dourada, empreendem migrações reproduti-
vas ascendentes, isto é, do estuário em direção às cabecei-
ras do sistema Solimões-Amazonas, chegando a percorrer 
mais de 3.000 km (Goulding, 1979; Ruffino & Barthem, 
1996; Barthem & Goulding, 1997; Fabré & Alonso, 1999; 
Fabré et al., 2000).

Segundo esses autores, as larvas destes bagres, geradas 
nas cabeceiras dos rios de água branca, como Solimões, 
Juruá, Purus, Madeira, Içá e Japurá, são carregadas para as 
zonas próximas ao estuário, onde se alimentam intensa-
mente e permanecem por um ou mais anos, até atingirem 
a fase adulta e recomeçar um novo ciclo, com o movimen-
to ascendente reprodutivo.

Assim, a própria barragem, como obstáculo físico ao des-
locamento dos peixes ao longo do rio, constitui-se no 
mais óbvio impacto negativo sobre a ictiofauna. Além de 
afetar direta e imediatamente os peixes migradores, ela 
também interfere na estabilidade do sistema, fragmentan-
do populações, erodindo o patrimônio genético e alteran-
do as comunidades de peixes no conjunto dos ambientes 
em que vivem. 

Com base nestas observações, conjectura-se que as comu-
nidades de peixes à jusante da barragem do Rio Madeira 
serão afetadas de várias maneiras, por diversas causas. 
Uma delas decorre da direta supressão das áreas de corre-
deiras pelo represamento do rio. Como bem se sabe, mui-
tas espécies de peixes são totalmente adaptadas às corre-
deiras, vivendo nelas o tempo todo ou parte de suas exis-
tências. Desse modo, elas representam nichos apropriados 
para as necessidades vitais destas espécies, principalmente 
no tocante às atividades alimentares e reprodutivas. A su-
pressão das corredeiras significa a eliminação dessas con-
dicionantes, um impacto decisivo em seus espaços vitais 
e modos de vida.

Evidentemente, uma vez ocorrendo interrupção ou redu-
ção do fluxo migratório das espécies que sobem o rio para 
reproduzir, o mesmo ocorre com as demais espécies a elas 
associadas, principalmente as predadoras e as miméticas. 
Normalmente estas espécies acompanham os cardumes, 
para se alimentar ou, então, para proteger-se. Assim, por 
exemplo, havendo redução das presas, é provável que haja 
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çam condições anóxicas, o que inviabilizaria temporária 
ou permanentemente a colonização por peixes e outros 
organismos aquáticos.
 
A colonização por macrófitas pode também prejudicar a 
pesca, uma vez que os apetrechos ativos normalmente 
utilizados na região (redinha ou rede de cerco) não são 
eficientes para a captura de peixes neste tipo de ambiente. 
Mesmo a malhadeira, um apetrecho passivo, mas também 
bastante utilizado, tem seu uso limitado em áreas com al-
tas densidades de macrófitas.
 
Vale destacar, no entanto, um fator positivo que as ma-
crófitas podem exercer no sistema: elas se constituem em 
fonte natural de abrigo e proteção para larvas, jovens e 
adultos. Sem embargo, para que isso ocorra, é necessário 
que as condições ambientais estejam adequadas, especial-
mente quanto à disponibilidade de oxigênio. Isso, por sua 
vez, apresenta-se sempre muito difícil quando o desenvol-
vimento das macrófitas se torna muito intenso.
 
Nas represas em rios de água clara e com concentra-
ção de nutrientes relativamente baixa, como Tucuruí e 
Samuel, as macrófitas ocupam extensas áreas das mar-
gens, especialmente próximo às ilhas, nos primeiros anos 
do enchimento, mas diminuem depois de algum tempo. 
No caso do Rio Madeira, com água branca, rica em nu-
trientes, é provável que o desenvolvimento de macrófitas 
ocorra com muito mais intensidade e dure mais tempo, 
talvez, até mesmo de forma perene.
 
Nesse sentido, a pesca e até mesmo o manejo do reservató-
rio dependerá em muito do que ocorrer com as populações 
destas plantas e das situações que serão determinadas por 
elas, como a qualidade da água. 
 
Os reservatórios das duas hidrelétricas são relativamente 
distintos entre si quanto aos aspectos de sua morfologia 
e dinâmica: o do AHE Jirau mantém livre conectividade 
com as porções superiores do Rio Madeira, incluindo as 
áreas de montante e montante-de-montante. O reservató-
rio do AHE Santo Antônio, ao contrário, tem esta conec-
tividade quebrada, pois está semi-isolado, restrito a uma 
área relativamente reduzida, entre as duas barragens. Esta 
condição limitante impõe uma situação crítica para os pei-
xes, pois seu deslocamento entre este e os demais trechos 
do rio é impedido ou sumamente dificultado.

2.2 - comunidades de peixes

O rápido aumento do espaço aquático, da concentração 
de nutrientes e da produção biológica no reservatório 
deverá exercer forte impacto na área, levando a uma de-
sestabilização da estrutura das comunidades de peixes. 
Provavelmente, o que se observará em tais condições é 
o aumento exagerado de determinadas espécies, aquelas 
melhor adaptadas às novas condições e uma diminuição 
de outras. Em termos gerais, isso corresponde a um au-
mento da abundância ou densidade e uma diminuição 
da riqueza ou diversidade. Corresponde, também, a uma 
concentração dos peixes em certas áreas mais propícias 
do reservatório, geralmente na região pelágica, mais oxi-
genada e em meio aos troncos e galhadas, nas proximi-
dades das ilhas.
 
A inundação das áreas de terra firme representa o au-
mento do espaço e de novos nichos para a vida dos pei-
xes. Assim, no início da formação do reservatório, al-
gumas espécies serão particularmente beneficiadas pelos 
recursos alimentares provenientes do ambiente terrestre. 
Logo depois, estas fontes deverão cessar, restando apenas 
as fontes aquáticas autóctones ou das áreas marginais 
mais próximas.

Nesse contexto, conjectura-se que a mudança das condi-
ções ambientais na porção à montante do represamento, 
sobretudo nas margens e na foz dos tributários, deverá 
acarretar mudanças na composição e estrutura das comu-
nidades de peixes. Nesse caso, peixes típicos de fundo e de 
águas de fortes correntes, como os bagres (Pimelodidae), 
bodós (Loricariidae), bacus (Doradidae) ou os peixes-de-
escama, como pescadas (Sciaenidae), jacundás (Cichli-
dae), canivetes (Parodontidae e Characidiinae) e também 
os sarapós (Gymnotoidei) serão afetados negativamente, 
podendo até desaparecer da área. 
 
Comunidades de peixes detritívoros, de importância 
comercial relativamente grande, como os acarí-bodós 
(Loricariidae), as banquinhas (Curimatidae), os jaraquis 
e os curimatãs (Prochilodontidae), foram drasticamente 
reduzidas em Tucuruí (Santos & Merona, 1996), Balbina 
(Santos, 1999) e Samuel (Santos, 1996). Fenômeno simi-
lar ocorreu com os peixes frugívoros, também de grande 
importância comercial, como o pacu e a matrinxã (Cha-
racidae). Portanto, é muito provável que o mesmo fe-

eutrofizantes. Este fato, associado à mistura das águas 
do reservatório com a dos igarapés, é determinante para 
o estabelecimento de macrófitas, mudanças nos parâme-
tros físico-químicos da água e também de determinadas 
comunidades de peixes.

Embora o represamento do Madeira deva elevar seu nível 
pouco acima das maiores cheias registradas para a região, é 
evidente que uma área relativamente grande de mata ciliar, 
bem como de floresta primária e secundária de terra firme e 
também de pastagens, será alagada. 

Pelo fato desta vegetação não suportar alagamento, ela co-
meça a morrer depois de alguns meses sob efeito da água. 
O resultado disso é uma vegetação morta em pé, de cor 
acinzentada, denominada “paliteira”. O processo é bem co-
nhecido: primeiro, as árvores perdem a folhagem, depois os 
galhos mais finos e, em seguida, os mais grossos. Decorri-
dos alguns anos, os troncos começam a cair pela ação des-
trutiva que sofrem na linha de intersecção da mina d’água 

com o ar atmosférico. Depois disso, restam apenas as partes 
dos troncos submersas, mas que também acabam se decom-
pondo, com o tempo. Depois de 10 a 15 anos, praticamente 
não restam mais troncos mortos na área do reservatório.

Assim, durante alguns anos, toda esta massa vegetal estará 
sendo degradada e seus elementos sendo incorporados ao 
sistema aquático. Este, por sua vez, acaba sendo influencia-
do pelo influxo desses nutrientes, com repercussões não so-
mente na composição físico-química da água, mas também 
em toda a cadeia trófica, a começar pelas algas macrófitas, 
consumidores secundários, até atingir o topo da cadeia, 
com os consumidores terciários.

Da mesma forma, como tem ocorrido em vários represa-
mentos em rios amazônicos, nas fases iniciais ou mais in-
tensas da decomposição e mineralização da matéria orgâ-
nica, há um grande consumo do oxigênio disponível no 
sistema, além de produção de certos gases tóxicos, como 
sulfeto de hidrogênio (H2S) e metano (NH4).

É necessário considerar também o fato do Rio Madeira 
pertencer ao sistema de águas brancas e, daí, ter o pro-
cesso de mineralização da matéria vegetal de terra firme 
aumentado, por causa da grande carga de substâncias 
minerais que estas águas já possuem naturalmente. As-
sim sendo, em casos extremos e em certos trechos, pode 
haver a mortandade de peixes nos primeiros estágios de 
formação do reservatório. Caso a proliferação de macró-
fitas não venha a ocorrer em toda a extensão do reser-
vatório, por causa da velocidade relativamente grande 
da água ou de seu reduzido tempo de residência no sis-
tema, é provável que isso ocorra ao menos em suas áreas 
laterais, nos meandros e na foz dos tributários, onde a 
velocidade é menor. Nesse caso, tais áreas poderão ser 
intensamente colonizadas por macrófitas aquáticas, as 
quais contribuirão ainda mais para o aumento do tempo 
de residência da água represada e os processos de decom-
posição autóctone.
 
Outro aspecto negativo das macrófitas nestas áreas mar-
ginais é o impedimento ou obstáculo à penetração de 
luz e mesmo da ação do vento, ambos importantes na 
circulação da água e dinâmica da temperatura, do oxi-
gênio e outros gases. Assim, em casos extremos desse 
fenômeno, é provável que nas áreas mais profundas e/
ou intensamente colonizadas por macrófitas, se estabele-
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as oranas (Hemiodus spp). Em Balbina, isso ocorreu com 
duas espécies de tucunarés (Cichla monoculus e C. sp.) e 
duas de acarás (Geophagus sp e Satanoperca jurupari), 
além da piranha-preta. Em Samuel, a proliferação se deu 
com o tucunaré (Cichla monoculus), o aracu-comum (Schi-
zodon fasciatum), a piranha-preta e o surubim (Pseudopla-
tystoma fasciatum).

Com base nesses exemplos, bem como de vários outros 
no Brasil e em regiões tropicais do mundo, é possível 
inferir que no reservatório do Rio Madeira também a 
pesca será incrementada. Como nesta área já existe, 
naturalmente, uma intensa atividade pesqueira, cen-
trada nos bagres, talvez fosse mais adequado falar-se 
de transmutação da atividade pesqueira e não simples-
mente de seu incremento. 

É preciso considerar, no entanto, que importantes espécies 
comerciais, típicas das águas com fortes correntes do Rio 
Madeira, como a dourada (Brachyplatystoma rousseauxi), 
a piramutaba (Brachyplatystoma vailanti), o filhote (B. ca-
papretum), a piraíba (B. filamentosum), o caparari (Pseu-
doplatystoma tigrinum), o surubim (Pseudoplatystoma 
fasciatum), o jaú (Zungaro zungaro) e o babão (Goslinia 
platynema), provavelmente deixarão de colonizar ou mes-
mo transitar na área represada. Isso, por si só, representa 
considerável perda no potencial da pesca.

Dentre a grande diversidade de peixes amazônicos, a pi-
ramutaba e a dourada são alvos preferenciais da pesca em 
quase toda a área de sua ocorrência, tendo dois grandes 
centros de produção, o trecho inferior (entre Santarém e 
Belém) e o superior (no Rio Solimões). De acordo com estu-
dos científicos e relatos de pescadores, essas espécies reali-
zam migrações ao longo do eixo Solimões-Amazonas para 
completar o seu ciclo de vida. Observa-se certo consenso 
de que os peixes destas espécies nascem e reproduzem-se 
nas cabeceiras de vários tributários de água branca, como 
o Juruá, o Purus, o Madeira, o Içá, o Japurá, dentre outros, 
alimentam-se no estuário, na foz do Amazonas, e crescem 
na Amazônia Central.
 
Segundo Parente et al. (2005), estas duas espécies repre-
sentam cerca de 24.000 t/safra na Amazônia brasileira. 
Aproximadamente 70% da sua produção ocorre no trecho 
entre Manaus e o estuário do Rio Amazonas, sendo o esta-
do do Pará o seu maior centro de produção.

Evidentemente, há uma natural integração ou conectivi-
dade entre as porções inferior e superior da Bacia Ama-
zônica. Assim sendo, toda ação danosa sobre os estoques, 
comunidades ou populações de peixes de uma determi-
nada área poderá  repercutir direta ou indiretamente, no 
curto ou longo prazo, nas demais. Nesse sentido, os im-
pactos acarretados sobre os peixes pelas hidrelétricas do 
Rio Madeira deverão exercer algum efeito sobre as demais 
regiões, especialmente no médio Amazonas, onde este rio 
exerce papel importante como fonte produtora e conexão 
básica entre o estuário e o sopé dos Andes.   

É também importante mencionar que a atividade pes-
queira deverá mudar de perfil, tanto em função da mu-
dança das condições ambientais e das espécies-alvo, 
como de vários fatores direta e indiretamente a ela as-
sociados, como, por exemplo,  o número, o perfil e o 
comportamento do pescador, a natureza dos aparelhos 
e métodos de captura, o meio de transporte, assim co-
mo as tecnologias de conservação e venda do pescado, 
dentre outros. Ou seja, trata-se de mudanças abrangen-
tes e profundas, com reflexo a longo prazo, em toda a 
região. Nesse sentido, elas são importantes e devem ser 
consideradas não somente do ponto de vista da gestão 
ambiental, mas também sociocultural.

Evidentemente, para fazer face a tais mudanças, os ges-
tores deverão estar atentos para avaliar e, provavelmente, 
implementar novas formas de ordenamento e manejo da 
pesca, bem como a reestruturação da infra-estrutura e das 
cadeias produtivas demandadas pelos atores envolvidos 
na dinâmica desta nova realidade. É arriscado definir an-
tecipadamente em que deverão consistir tais medidas, já 
que, em grande parte, isso dependerá das espécies que irão 
prosperar no novo ambiente e quais terão maior impor-
tância sobre a pesca. Entretanto, é fundamental que estas 
medidas sejam tomadas de imediato, isto é, tão logo a 
atividade pesqueira comece a ser desenvolvida, para evitar 
que os problemas se avolumem e tornem-se mais difíceis 
de serem superados.
 
O que ocorreu com a pesca nos reservatórios das hidre-
létricas de Tucuruí, Balbina e Samuel é bastante sinto-
mático dessa situação e deve servir de exemplo e orien-
tação para o que pode ocorrer no reservatório do Rio 
Madeira. Nessas hidrelétricas, os principais problemas 
decorreram do desenvolvimento rápido e intenso de uma 

nômeno venha ocorrer com estes peixes no reservatório 
do Rio Madeira, como decorrência das modificações das 
condições naturais do ambiente.

É preciso considerar, também, um efeito oposto, isto é, a 
proliferação de algumas espécies no reservatório. Tal fato 
ocorreu na UHE Tucuruí, com o mapará (Hypophthalmus 
edentatus), o tucunaré (Cichla monoculus) e a pescada 
(Plagioscion squamossisimus), na UHE Balbina, com o 
tucunaré e a piranha-preta (Serrasalmus rhombeus), bem 
como na UHE Samuel, com a proliferação do tucunaré, da 
piranha preta e do aracu (Schizodon fasciatus).
 
Assim posto, a despeito da perda de diversidade havida 
nestes reservatórios, é inegável que a proliferação de de-
terminadas espécies pode ser considerada um aspecto na-
turalmente compensatório e bastante importante do ponto 
de vista de recursos pesqueiros. Afinal, é justamente sobre 
estas espécies bem sucedidas que a pesca se desenvolve. 
Ainda, no caso dessas hidrelétricas, esses recursos pes-
queiros têm mantido uma exploração intensiva ao longo 
dos anos e, a despeito de toda dificuldade de ordenamento 
pesqueiro adequado, eles não têm dado sinal de exaustão.
 
Diante da disponibilidade de mais espaço e sem a concor-
rência das espécies que desapareceram ou tiveram suas 
populações reduzidas localmente, é natural que as espé-
cies pré-adaptadas e que já ocorrem na bacia do Madeira 
passem a ocupar os novos nichos disponíveis na área do 
reservatório. É difícil prognosticar quais, mas as espécies 
com maior potencial para isso são as herbívoras, como o 

aracu-comum (Schizodon fasciatus), as carnívoras, como 
a traíra (Hoplias malabaricus), e as onívoras, como a orana 
(Hemiodus spp), além das predadoras, como o tucunaré, o 
tambaqui (Colossoma macropomum) e a piranha preta e a 
piranha-caju (Pygocentrus nattereri). 
 
Vale destacar o caso da piranha-caju. Trata-se de uma es-
pécie amplamente distribuída na Bacia Amazônica, ocor-
rendo em diferentes tipos de água, mas a típica é abun-
dante em lagos de várzea ou de água branca. Talvez por 
isso, esta espécie não tenha se desenvolvido nos reser-
vatórios de água clara, como é o caso das UHEs Tucuruí, 
Balbina e Samuel. Nos reservatórios das hidrelétricas do 
Rio Madeira, a situação é bem distinta. Certos locais se as-
semelharão muito aos lagos de várzea e, portanto, estarão 
muito propícios ao desenvolvimento desta espécie. 
 
A piranha-caju é uma espécie predadora, de porte pe-
queno (em torno de 25 cm), voraz e que se alimenta de 
outros peixes, normalmente formando grandes cardu-
mes. Caso esta espécie venha a se proliferar no reserva-
tório, deverá imprimir forte e negativa pressão sobre a 
pesca, por ter pouquíssimo valor comercial e representar 
perigo, já que se trata de peixe com dentes afiados e 
capazes de provocar mutilações. Ou seja, mesmo com 
a proliferação de outras espécies com grande potencial 
pesqueiro, o sucesso desta espécie pode significar o fra-
casso da pesca no reservatório.

2.3- pesca
Normalmente, a atividade pesqueira desenvolve-se de ma-
neira muito intensa nos reservatório, em decorrência da 
proliferação de determinadas espécies de peixes. Há de se 
considerar, no entanto, que tal incremento da pesca não se 
deve ao aumento da diversidade ictiológica; ao contrário, 
ela se dá, justamente, pela diminuição desta. O que ocor-
re é simplesmente o aumento da densidade de algumas 
espécies melhor adaptadas ao ambiente modificado. Nos 
reservatórios da Amazônia, as espécies de peixes que sus-
tentam a pesca em reservatórios, geralmente, não passam 
de uma dezena, mesmo quando o número de espécies pre-
sentes é bem maior, em torno de 200 espécies.
 
No reservatório da hidrelétrica de Tucuruí, os peixes que 
proliferaram e se constituíram na base de sustentação da 
pesca foram o tucunaré, o mapará, a pescada-branca (Pla-
gioscion squamosisimus), o acará (Geophagus proximus) e 

OS RIBEIRINHOS TÊM NA PESCA A SUA MAIOR FONTE DE RENDA
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a pesca acaba sendo bastante beneficiada, tanto por causa 
das espécies que proliferam no reservatório, como por causa 
daquelas que dele fogem, refugiando-se nas áreas adjacen-
tes e à montante. Assim, de maneira geral, tudo indica que 
esta área acima do reservatório do Madeira (em especial, 
acima de Jirau) será muito benéfica à atividade pesqueira. 

Pelo fato de que a porção mais afastada da área de mon-
tante do reservatório do AHE Jirau manterá grande inter-
face com o canal dos afluentes do Madeira, em terras boli-
vianas, é provável que futuramente venha a ocorrer nesta 
área alguma interferência ou mesmo choque de interesses 
por parte dos pescadores destes dois países. Nesse sentido, 
um trabalho conjunto e preventivo, a ser realizado entre 
órgãos bilaterais, é de fundamental importância. Não so-
mente para o manejo da pesca, mas também para a gestão 
do reservatório, como um todo.  

4 - comeNTÁrios pArTiculAres A respeiTo 
dos impAcTos dAs HidrelÉTricAs soBre As 
coNdiçÕes AmBieNTAis, As comuNidAdes 
de peixes e A ATiVidAde pesQueirA
Neste tópico são listados, em itálico, os impactos negati-
vos sobre a ictiofauna e a pesca, conforme referência nos 
Estudos de Impacto Ambiental do Rio Madeira (Furnas, 
2005, vol. C). A ordem em que eles aparecem na lista obe-
dece à estrutura e à natureza dos tópicos considerados no 
corpo do presente trabalho, isto é, condições ambientais, 
comunidades de peixes e atividade pesqueira.
 
Esta lista é acompanhada de breve comentário a respeito da 
natureza, da significância e da abrangência de tal impacto 
sobre a ictiofauna. Mais adiante (nos  comentários gerais), 
são apresentadas e discutidas algumas medidas mitigadoras 
que lhes dizem respeito, de forma particular ou conjunta. 

4.1 - condições ambientais
Interferência local sobre a ictiofauna, devido à im-
plantação dos canteiros de obras e acampamentos
Trata-se de fator com forte implicação no sistema aquáti-
co e que ocorre nos primeiros momentos de construção da 
barragem. As principais fontes desses impactos decorrem da 
cava, suspensão, remoção e transporte de material do fun-
do do rio, produção de barulho com a explosão de rochas, 
transporte de veículos pesados, derramamento de óleo, 
construção de ensecadeiras, bombeamento de água, etc. 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“A lista de espécies apresentada não especifica quais 
seriam as espécies endêmicas ou de distribuição res-
trita mais vulneráveis ao empreendimento, ou seja, 
aquelas mais associadas ao ambiente de corredeiras. 
Não ficou caracterizado quais eram as espécies re-
lacionadas ao ambiente de correnteza ou não. Estas 
espécies devem ser monitoradas ao longo do processo 
da construção das hidrelétricas e também durante o 
período de geração de energia. Deste modo, é essencial 
que se conheça quais são as espécies endêmicas ou de 
distribuição restrita que devem ser monitoradas.” 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding

Falta identificar as
espécies mais afetadas 

pesca desordenada, sem infra-estrutura e controle ade-
quados. Além disso, a maioria dos pescadores amadores 
residentes teve que enfrentar a concorrência de pescado-
res esportivos, oriundos da zona urbana, com evidentes 
conflitos de interesse.

Embora as espécies que irão se desenvolver no reser-
vatório do Rio Madeira, de água barrenta, não devem 
ser exatamente as mesmas que se desenvolveram nas 
hidrelétricas já construídas na Amazônia, todas em rios 
de água clara, é muito provável que os problemas de-
correntes da pesca sejam similares. Portanto, deve-se 
assegurar planos e medidas que visem a sua superação, 
ainda no início do processo, e que garantam uma explo-
ração mais racional e sustentável dos recursos pesquei-
ros no longo prazo. 

3 – moNTANTe-de-moNTANTe

3.1- condições ambientais
A maior parte deste trecho está contida na região pré-
andina, caracterizada por rochas areníticas de fácil desa-
gregação. Somado a isso, a região possui alta precipita-
ção, o que, juntamente com a geologia local, provoca alta 
produção de sedimentos. Fatores antrópicos, sobretudo o 
desmatamento, contribuem com o crescimento da produ-
ção de sedimentos.

Por estar situada mais próxima às nascentes, abranger 
área muito vasta, contar com alta diversidade de ambien-
tes e ter uma população humana bastante rarefeita, esta 
área constitui-se na mais integral das três em que o Rio 
Madeira foi aqui subdividido, tendo-se como referência as 
hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau (jusante, montante 
e montante de montante). 

De acordo com os dados técnicos do empreendimento (Fur-
nas 2005, vol I) e do ponto de vista ambiental, esta área 
não irá sofrer impactos diretos das hidrelétricas. Há que se 
notar, no entanto, que os benefícios advindos da hidrelétri-
ca – produção de energia, facilidades de transporte e pro-
dução pesqueira, dentre outros – certamente irão acentuar 
o processo de ocupação humana da área e, com ele, o de-
sencadeamento de formas secundárias, mas não menos im-
portantes, de transformações. Impactos indiretos, portanto, 
irão ocorrer, e a pesca deverá constituir-se em causa e con-
seqüência dos mesmos, sobretudo pelo choque de interesses 
ou visões diferenciadas quanto aos recursos pesqueiros.

3.2 - comunidades de peixes
Por serem animais totalmente dependentes das águas e al-
tamente móveis no sistema aquático em que vivem, qual-
quer alteração ocorrida num determinado trecho acabará 
influenciando as comunidades de trechos situados acima 
ou abaixo deste. Isso é particularmente válido para os pei-
xes migradores, que se deslocam ao longo do curso do 
rio para atender suas necessidades vitais, em especial as 
vinculadas ao processo reprodutivo.

Dessa forma, a interrupção da rota migratória ao longo 
do canal do rio acaba quebrando este padrão geral, não 
permitindo o compartilhamento do patrimônio genético 
entre as populações de uma mesma espécie que se dis-
tribuem naturalmente por toda a bacia. É difícil avaliar 
prejuízos ou riscos diretos para a conservação das espécies 
e dos estoques pesqueiros submetidos a tais impactos, mas 
é perfeitamente concebível que eles sejam prejudicados no 
longo prazo, pela redução da diversidade genética, moti-
vada pelo isolamento de populações de peixes, entre as 
partes de jusante e montante das barragens. 

3.3 - pesca
Embora sejam criados com o objetivo único de gerar ener-
gia, os reservatórios de hidrelétricas na Amazônia têm pro-
piciado forte incremento da pesca. Tem-se observado que 
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Alteração da composição da ictiofauna, devido à 
mudança na dinâmica da água para a formação 
do reservatório 
Trata-se de um dos impactos de maior magnitude so-
bre as condições, as comunidades de peixes e a pesca. 
A transformação de um ambiente lótico em lêntico, por 
causa do represamento, é um fator determinante para a 
sobrevivência da maioria dos peixes existentes na área. 
A dinâmica da água não se refere apenas a aspectos físi-
cos, mas a todos os demais a ele associados, incluindo os 
bioquímicos, como velocidade e qualidade da água, e os 
biológicos, como nichos ecológicos, fontes reprodutivas 
e alimentares, etc.

Apesar da diminuição geral da riqueza e diversidade da 
ictiofauna e da redução ou mesmo extinção de certas es-
pécies de peixes nas áreas de represamento em rios de 
água clara (caso de Tucuruí e Samuel), observa-se que al-
gumas delas foram fortemente beneficiadas. É o caso, por 
exemplo, do tucunaré (Cichla spp), da piranha-preta (Ser-
rasalmus rhombeus), do mapará (Hypopthalmus spp), da 
pescada (Plagioscion squamosissimus), do aracu-comum 
(Schizodon fasciatus), do tambaqui (Colossoma macropo-
mum) e da orana (Hemiodus spp).

Portanto, é muito provável que o mesmo venha a ocorrer 
no Rio Madeira, mesmo que as espécies que passarem 
a ser dominantes no reservatório não sejam exatamen-
te as mesmas. Além destas, que ocorrem naturalmente 
na bacia deste rio, outras espécies com potencial para 
dominar na área represada são o aracu-banana (Rhytio-
dus spp), o pirarucu (Arapaima gigas), o tambaqui e a 
piranha-caju (Pygocentrus nattereri).

Caso as primeiras espécies venham a dominar a área do re-
servatório, é certo que a pesca será bastante incrementada, 
já que todas estas espécies apresentam importância comer-
cial elevada. Se isso vier a ocorrer com a última, a situação 
pode ser bem diferente, pois esta é uma espécie muito agres-
siva e perigosa ao manuseio e de pouco valor comercial.

Introdução de espécies alóctones pela elimina-
ção de barreiras físicas naturais
A sucessão de cachoeiras no trecho compreendido entre 
Porto Velho e Abunã tem sido apontada como uma bar-
reira para a livre circulação e mesmo para a distribuição 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“O bloqueio do rio não impede apenas a subida dos 
peixes migradores. A reprodução dos peixes pode ser 
comprometida quando houver algum impedimento 
que limite a descida dos ovos e larvas para os trechos à 
jusante. (...) O processo de geração de energia prevê a 
concentração da força da correnteza do rio nos canais 
de adução e na casa de força, a fim de impulsionar as 
turbinas, que neste caso estarão dispostas horizontal-
mente. A pressão da água nestes compartimentos é 
exagerada e pode ser um fator multiplicador da taxa 
de mortalidade de ovos e alevinos dos peixes migrado-
res em geral. A situação se agrava no período de seca, 
quando 100% da descarga passa pelas turbinas. Nova-
mente, estudos sobre a descida de ovos e larvas devem 
ser feitos para estimar estes períodos críticos.” 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding

Falta identificar as
espécies mais afetadas 

de influência da hidrelétrica. Por se tratar de ambientes 
normalmente muito restritos em área e funcionalidade, os 
micro-habitats podem ocorrer em todas as partes do rio e 
terão influência mais ou menos determinante, em função 
do tipo de habitat e das exigências biológicas das espécies 
que neles vivem.

Desaparecimento de biótopos especializados
As cachoeiras são biótopos especializados, com abran-
gência relativamente curta, e isolados do restante do rio. 
Assim, o represamento do Madeira significa o desapareci-
mento ou transformação de tais biótopos, com fortes im-
plicações sobre a vida dos peixes a eles adaptados.

4.2 - comunidades de peixes
Perda de elementos da ictiofauna, devido ao aprisio-
namento nas áreas das ensecadeiras
Segundo dados do EIA, a ictiofauna do Rio Madeira é 
composta por aproximadamente 460 espécies. Trata-se, 
sem dúvida, de cifra expressiva, fruto de levantamentos 
exaustivos. No entanto, como qualquer outro trabalho do 
gênero na região amazônica, não é um inventário com-
pleto. Isso se deve, naturalmente, a fatores limitantes, do 
ponto de vista espacial, temporal e metodológico das co-
letas, bem como ao nível de conhecimento taxonômico 
das espécies, ainda bastante insuficiente. Portanto, é mui-
to provável que várias espécies de peixes, possivelmente 
espécies novas, ocorram na área, sem que tenham sido 
até agora capturadas. Evidentemente, caso algumas des-
tas sejam endêmicas, sobretudo das áreas de corredeiras, 
é possível que ocorra sua extinção, antes mesmo de serem 
conhecidas pela ciência.

Perda e/ou afugentamento de elementos da ictiofau-
na, devido à instalação da barragem
Trata-se de uma resposta natural dos peixes aos impac-
tos ocasionados nas condições ambientais. Como é de se 
esperar, tais impactos devem evoluir de tal maneira que 
os estágios iniciais correspondam apenas ao afugenta-
mento de determinadas espécies de locais perturbados, 
chegando, finalmente, ao ponto máximo, que é a per-
da destas, ou mesmo de outras espécies, nos locais que 
serão mais afetados, por estes ou outros impactos mais 
acentuados. Os locais de instalação das barragens e os 
mais próximos a eles, com condições lênticas, represen-
tam tais impactos máximos.

Alteração da morfologia fluvial
Corresponde a fator decisivo, pois implica na mudança 
da estrutura do leito e das margens do rio, bem como 
da velocidade das águas. Por sua vez e de forma si-
nérgica, esse conjunto de fatores também irá provocar 
alterações na estrutura e funcionamento dos micro-
habitats indispensáveis para a vida de muitas espécies 
de peixes.

Alteração do regime hidrológico
A construção e operação da barragem implicarão em 
mudanças nos ciclos de enchente e vazante, bem como 
na qualidade físico-química das águas. Evidentemen-
te, tudo isso acarreta mudanças na vida dos peixes e, 
em muitos casos, chega a determinar sua continuida-
de ou não no sistema, especialmente na zona à jusante 
da barragem. 

Interrupção de rotas migratórias de peixes 
A intercepção abrupta e irreversível do sistema contínuo 
que é o rio implica em sua fragmentação em quatro áreas 
mais ou menos estanques, em relação à barragem: jusan-
te, reservatório, montante (parte superior do reservatório) 
e montante-de-montante (além da montante), cada uma 
delas com características bióticas e abióticas próprias e às 
vezes inconciliáveis, do ponto de vista de distribuição e 
troca de elementos da ictiofauna.

Desaparecimento de micro-habitats
Não apenas mudanças estruturais da morfologia do rio e 
do regime hidrológico, mas também alterações nos micro-
habitats serão determinantes na vida dos peixes na área 
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vas serão adensados na superfície ou mesmo depositados 
e mortos nas camadas inferiores e no fundo, onde as taxas 
de oxigênio não permitiriam sua sobrevivência. Este fato 
é extremamente grave, tendo em vista que mais da metade 
das espécies de peixes desova na região.
 
Em condições normais, os ovos, larvas e/ou formas juve-
nis dos peixes que migravam para desovar nas áreas de 
cabeceiras poderiam retornar livremente ao baixo curso 
do Rio Madeira e, daí, a outras porções da Bacia Amazô-
nica. Nesse processo, as corredeiras e cachoeiras atuavam 
positivamente, servindo como fator de impulso na sua dis-
persão. O impedimento ou dificuldade de descida dos ovos 
e das larvas para os trechos à jusante das represas, decor-
rente do represamento e da redução da correnteza na área 
do reservatório, representa, portanto, não apenas a morte 
potencial de certo número de indivíduos nas fases iniciais 
de seu desenvolvimento, mas sobretudo o impedimento à 
livre dispersão desses elementos ictiofaunísticos ao longo 
do sistema aquático, o que pode acarretar problemas à es-
truturação normal da ictiofauna e à dinâmica pesqueira.

Para acionar as turbinas e aumentar a potência na ge-
ração de energia, seguramente haverá a concentração da 
força da correnteza do rio nos canais de adução e na casa 
de força. Nestas condições, a pressão da água aumentará 
enormemente, devendo produzir um efeito nefasto sobre 
as taxas de sobrevivência de ovos, larvas e alevinos dos 
peixes migradores que desovam nas áreas à montante e, 
mesmo, no equilíbrio das populações de peixes, em geral. 

Perda da diversidade local
Conforme evidenciado em vários estudos ictiofaunísticos, 
realizados nas hidrelétricas da Amazônia e de outras regi-
ões tropicais, o represamento do rio sempre leva à redução 
da diversidade em sua área de influência direta, mesmo 
a despeito do intenso incremento de determinadas espé-
cies que passam a prosperar no reservatório. Além disso, 
há que se observar que os peixes que desaparecem des-
tes locais geralmente pertencem a espécies raras, muito 
limitadas e dependentes das áreas de corredeiras e, por-
tanto, altamente vulneráveis. É importante observar que 
a instalação da hidrelétrica irá isolar populações de espé-
cies que, anteriormente, transitavam livremente pelo leito 
do Madeira. Assim, é provável que em tais populações a 
variabilidade genética decresça, o que pode implicar na 
diminuição da capacidade de resposta às condições cam-

biantes do meio, contribuindo para aumentar os riscos da 
extinção, no longo prazo.

Perda de áreas de desova
O ambiente lótico das cachoeiras e adjacências é altamen-
te propício à desova para a grande maioria dos peixes 
migradores dos rios de água branca. Nesse sentido, é ine-
gável que a eliminação destes biótopos, ou sua transfor-
mação em ambiente lênticos, constitua-se num impacto 
altamente negativo para a vida dos peixes na bacia do 
Rio Madeira.

Concentração de cardumes à jusante da barragem
A concentração de cardumes à jusante é fato comum com 
os peixes que se deslocam até o pé da barragem na ten-
tativa de chegar às zonas à montante. Tais concentrações 
tornam os peixes mais vulneráveis à pesca, à predação 
e a infecções, já que muitos deles se lançam contra as 
estruturas metálicas e acabam se ferindo. Nesse sentido, 
a concentração destes cardumes é fator de alto risco para 
a preservação das espécies e equilíbrio geral do sistema 
aquático, no longo prazo. 

Incremento nas taxas de mortalidade, devido ao 
aprisionamento de peixes no interior das turbinas
As turbinas têm-se constituído em local em que os peixes 
buscam refúgio ou são forçados a entrar, na tentativa de 
vencer os obstáculos oferecidos pela intercepção do rio. 
Assim, é comum haver mortandade deles durante as pa-
radas de funcionamento das turbinas, quer por acidentes 
mecânicos ou interrupções programadas. Em qualquer dos 
casos, isso implica em ônus operacionais, tanto pela ne-
cessidade de retirar os peixes já mortos ou pela necessida-
de de transferi-los ainda vivos para o rio. 

4.3 - pesca
Aumento da pressão antrópica sobre os recursos 
pesqueiros
Em contraste à diminuição da riqueza de espécies, o re-
presamento de rios tem trazido, freqüentemente, aumento 
substancial nas populações de determinadas espécies de 
peixes e, como conseqüência, da atividade pesqueira, cen-
trada sobre as mesmas.

O incremento da pesca decorre, essencialmente, da mul-
tiplicação dos estoques de determinadas espécies pré-
adaptadas e que passam a proliferar-se no reservatório. 

natural de muitas espécies de peixes ao longo da bacia do 
Rio Madeira e seus principais afluentes. Assim sendo, a 
eliminação de tais barreiras, acrescida dos impactos res-
ponsáveis pelo afugentamento de elementos da ictiofauna 
que tinham nelas seus habitats naturais, certamente irá 
forçar o processo de mistura de elementos desta ictiofauna 
entre os segmentos à montante e à jusante das barrei-
ras. Por último, a eliminação total de tais barreiras, com 
o represamento do rio, forçará ao máximo tal perspectiva, 
fazendo com que este seja o ato mais extremo e capaz de 
levar a ictiofauna a misturar-se em definitivo. Pela própria 
hidrodinâmica do sistema, é de se esperar que tal mistu-
ra venha a ocorrer com mais intensidade entre as zonas 
montante e acima da montante, por causa da menor inter-
ferência da barragem na dispersão dos peixes.
 
Apesar do sistema de drenagem de Rondônia ser bastante 
interligado através da bacia do Madeira e de não haver 
casos de endemismos bem delimitados, observa-se que al-
guns grupos de peixes são típicos de determinadas zonas, 
não ocorrendo nas demais. É caso, por exemplo, dos jara-
quis (Semaprochilodus kneri e S. taeniurus), dos arumarás 
(Boulengerella spp) e dos pirarucus (Arapaima gigas), que 
são comuns nas zonas baixas do Rio Madeira, mas au-
sentes naturalmente acima das cachoeiras, abrangendo as 
bacias do Rio Guaporé e Pacaás Novos (Santos, 1991). As 
obras de engenharia nas cachoeiras e as modificações no 
curso do Rio Madeira podem propiciar a entrada de po-
pulações destas espécies em áreas onde elas naturalmente 
não ocorriam, podendo gerar perturbações no equilíbrio 
ecológico do sistema.

Interrupção de rotas migratórias de peixes, em con-
seqüência da intercepção do rio
Trata-se de um dos mais drásticos e notáveis impactos das 
hidrelétricas sobre as comunidades de peixes. Ele decorre, 
simplesmente, da presença de uma barreira física ao tra-
jeto dos peixes migradores, entre áreas distintas ou que se 
locomovem pela mesma área de ocorrência. No caso da 
Amazônia, e em especial da bacia do Rio Madeira, isso é 
particularmente importante para dois grandes grupos de 
peixes: os bagres ou peixes lisos, da ordem Siluriformes, e 
os peixes-de-escama, da ordem Characiformes.

A migração dos bagres, em particular da dourada (Brachypla-
tystoma rousseauxii), é uma das mais longas que se conhece 
no ecossistema de águas doces do mundo. Indivíduos sexu-

almente maduros são encontrados nas cabeceiras dos rios de 
água branca que drenam o sopé da Cordilheira dos Andes 
(Ucayali, Purus, Juruá, Japurá-Caquetá e Madeira), enquanto 
indivíduos jovens são encontrados no estuário do Rio Amazo-
nas, numa distância de aproximadamente 3.000 km.

Também as formas juvenis dos bagres piramutaba (Bra-
chyplastytoma vailantii), piraíba (B. filamentosum) e 
babão (Goslinia platynema) são capturadas próximas ao 
estuário, enquanto adultos sexualmente maduros são en-
contrados nas cabeceiras do Madeira e em outros rios de 
água branca da Bacia Amazônica.

Embora menos conhecida, talvez por se tratar de espécies 
de menor porte, de menor importância comercial ou de 
pouca visibilidade, a migração reprodutiva de peixes-de-
escama também ocorre na bacia do Madeira, a exemplo 
do que acontece em outros rios amazônicos de grande e 
médio porte. Neste grupo podem ser mencionados os pei-
xes-cachorro (Rhaphiodon vulpinus e Hydrolicus spp), os 
pacus do gênero Myleus, alguns aracus ou poaus do gêne-
ro Leporinus e a bicuda, do gênero Boulengerella.

O movimento ascendente dos peixes adultos desempenha 
um papel decisivo no repovoamento dos trechos superio-
res do alto Madeira, uma vez que isso seria inviável ou 
muito difícil apenas com os indivíduos eventualmente ali 
nascidos. Assim sendo, com o bloqueio da rota migratória 
e a intensificação da pesca nos trechos à montante dessas 
duas hidrelétricas, a manutenção das populações desses 
peixes será inapelavelmente prejudicada nessa área.

Também é importante ressaltar que a barragem atua não 
somente como barreira física, impedindo certas espécies e 
indivíduos de ultrapassá-la, mas também como barreira 
ecológica, afetando a estrutura, o equilíbrio e a dinâmica 
das comunidades de peixes. Na verdade, isso acaba refle-
tindo até mesmo na pesca e, conseqüentemente, nos as-
sentamentos humanos, sobretudo para aqueles que lidam 
diretamente com o setor pesqueiro.

Interferência na rota de deriva de ovos, larvas e juve-
nis de peixes migradores
Corresponde ao impedimento ou grave dificuldade para a 
descida dos ovos e das larvas para os trechos à jusante das 
represas, decorrente do represamento e redução da corren-
teza na área do reservatório. Neste caso, os ovos e as lar-
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como o estresse dos cardumes-alvo (especialmente na área 
logo à jusante das represas).

Conflitos sociais sobre a atividade pesqueira local
Tais conflitos são naturalmente decorrentes do maior aflu-
xo de pescadores e da maior demanda por pescado na re-
gião. Some-se a isso o choque de culturas, já que muitos 
pescadores acabam vindo de outras regiões do País e, em 
sua maioria, não detêm a tradição e nem o conhecimento 
dos recursos pesqueiros amazônicos, ao contrário dos pes-
cadores locais. Não desprezível é também a possibilidade 
de choque de interesses entre atores distintos nos recursos 
pesqueiros, especialmente entre os pescadores comerciais e 
os pescadores esportivos e, até mesmo, entre estes e os pes-
cadores de subsistência, habitantes mais antigos da região.

Modificação da pesca no reservatório, devido a al-
terações nos recursos pesqueiros disponíveis
Uma vez que as comunidades de peixes no reservató-
rio serão muito distintas das que existiam antes, quan-
do as condições ambientais também eram diferentes, 
é evidente que a composição dos estoques pesqueiros 
será igualmente distinta. Adaptada anteriormente aos 
bagres que se alojavam nas corredeiras e aos peixes de 
escamas que se aglomeravam no pé da barragem, a ati-
vidade pesqueira provavelmente deverá voltar-se para 
as espécies que proliferarão na área do reservatório e 
montante a ela. Muito provavelmente, tais espécies se-
rão aquelas que já fazem parte da ictiofauna original 
da região e que sejam pré-adaptadas às condições do 
represamento, embora seja difícil prognosticar quais.

De qualquer modo, o tipo de pesca a ser praticada de-
verá ser adaptado às novas condições do ambiente e 
aos hábitos das espécies-alvo; entretanto, jamais será 
o mesmo que era praticado no local, antes da modifi-
cação do ambiente. Tais modificações no tipo da pesca 
implicam em mudanças mais abrangentes, incluindo os 
apetrechos, métodos, técnicas e até mesmo o perfil do 
pescador. Obviamente, em função de tudo isso, também 
significam alterações nos níveis de renda e na relação 
geral de custo e benefício da atividade.

Perda na pesca de peixes ornamentais
Embora incipiente, existe a pesca de peixes ornamentais 
em Rondônia, exercida basicamente nas cachoeiras do Rio 
Madeira, sobre as populações de peixe-zebra (Merodonto-

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“A interrupção das rotas migratórias dos peixes é uma 
conseqüência comum decorrente da construção de 
represas hidrelétricas. A construção de mecanismo de 
transposição é uma forma de contornar esta situação, 
permitindo o acesso do peixe ao trecho à montante. 
Nem sempre esta solução é viável, pois quando há um 
imenso lago artificial à montante há a possibilidade 
dos peixes reofílicos se desorientarem e não conclu-
írem o seu percurso... Estudos para elaborar meca-
nismos de transposição e a construção dos mesmos 
devem ser iniciados o quanto antes, para que não haja 
interrupções no repovoamento à montante das espé-
cies migradoras. Como o evento migratório nas cacho-
eiras do Rio Madeira é pouco conhecido, estudos de 
observação de cardumes migradores que sobem estas 
cachoeiras devem ser realizados imediatamente para 
poder subsidiar a construção de mecanismos de trans-
posição. É importante conhecer quais são as espécies 
que conseguem ultrapassar Santo Antônio e Jirau e 
quais as que não conseguem. Estes estudos devem ser 
iniciados antes do início das obras e mantido ao longo 
do processo de construção.” 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding

Incerteza sobre a viabilidade 
da transposição de peixes 

Com o aumento destes estoques pesqueiros, é natural 
que haja um grande afluxo de pescadores, barqueiros e 
comerciantes de peixes. Não raro, no bojo desta nova 
situação, é comum o surgimento de focos secundários de 
problemas ambientais, bem como de problemas sociosa-
nitários, dada a condição itinerante e, geralmente, pouco 
solidária dessa classe de trabalhadores ali instalada.

Outro fator importante é a redução dos estoques e da 
atividade pesqueira na área à jusante da barragem. Essas 
regiões são direta e duplamente afetadas, tanto pela pre-
sença da represa, que impede o movimento dos peixes, 
como pela má qualidade da água aí lançada, proveniente 
das camadas inferiores e, portanto, menos oxigenadas 
e com maior concentração de substâncias prejudiciais à 
vida dos peixes.

Vale mencionar, no entanto, que, excepcionalmente, é 

possível que haja incremento da pesca na área logo abaixo 
da represa, normalmente mais profunda e com correnteza 
forte. Via de regra, isso decorre da aglomeração de deter-
minados cardumes, sobretudo de bagres, como o jaú (Zun-
garo zungaro) e mandis, do gênero Pimelodus. Observa-se, 
no entanto, que este tipo de aglomeração é temporário e 
se deve ao fato de determinados indivíduos utilizarem tais 
áreas como esconderijo ou mesmo tentarem dela escapar 
por causa do impedimento que a barragem gera à sua mi-
gração ascendente.

Em ambos os casos, isso é, tanto nas áreas dos reservató-
rios, como à sua jusante, é importante o desenvolvimento 
de estudos de avaliação deste impacto, além do registro 
em longo prazo da produção de pescado. Isso permitirá 
o acompanhamento da dinâmica da atividade pesqueira 
e a adoção de medidas emergenciais que possam evitar a 
sobrepesca (especialmente na área do reservatório), bem 

AMEAÇADO DE EXTINÇÃO, O BAGRE É UM DOS PEIXES COMERCIALMENTE MAIS IMPORTANTES DO RIO MADEIRA
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5.2 - Nos Estudos de Impacto Ambiental foram registradas 
459 espécies de peixes nos diversos trechos do Rio Madeira 
a serem impactadas pelo empreendimento hidrelétrico. 
De acordo com exigências legais e recomendações 
de especialistas que participaram desses estudos, o 
monitoramento desta ictiofauna deverá ser desenvolvido. 
Mesmo tratando-se de trabalho de médio a longo prazo, 
tal tarefa é bastante difícil, onerosa e demorada, se feita 
com um número tão expressivo de espécies. Além disso, 
os dados de certas espécies, sobretudo as raras e de porte 
reduzido, como as piabas, talvez acrescentem muito pouco 
em termos de informação ou adoção de medidas destinadas 
à mitigação ou ao manejo da pesca nos reservatórios e em 
suas áreas de influência.

Desse modo, para tornar tal tarefa mais eficaz e eficiente, é 
recomendável a seleção de determinadas espécies-alvo, as 
quais passariam a receber tratamento mais aprofundado e 
detalhado. Tal seleção deve ser feita oportunamente, quando 
as condições típicas do reservatório estiverem estabelecidas 
e as espécies adaptadas a elas mostrarem-se mais ou menos 
adequadas. Ainda assim, é importante que sejam adotados 
como critérios de escolha a alta freqüência de ocorrência e 
a grande importância comercial destas espécies.

5.3 - Parece consenso entre pescadores, pesquisadores, 
técnicos e gestores o fato de que, no processo de 
implantação de hidrelétricas, as barragens constituem-se 
num dos principais impactos sobre a vida dos peixes. Por 
conta disso, parece haver certa tendência ou mesmo decisão 
de se instalar na área algum mecanismo de transposição, 
com vistas a auxiliar a passagem de peixes migradores de 
baixo para cima das barragens. Há, inclusive, a indicação 
do meio mais adequado para isso, que seria a construção 
de um canal semi-natural junto à barragem.

Em tese, a instalação de canal, de escadas, de elevadores 
ou de qualquer outro mecanismo de transposição seria 
uma estratégia interessante, pois facultaria a desova dos 
peixes na parte superior do rio, permitindo, assim, que 
ovos e larvas sejam dispersos rio abaixo. Aliás, por causa 
desta tese é que tais mecanismos vêm se tornando requisito 
obrigatório em empreendimentos hidrelétricos de grande 
porte em alguns estados brasileiros. O grande problema, no 
entanto, é que tais mecanismos, além de caros e limitantes 
do potencial energético, têm-se mostrado ineficientes e 
inócuos. Isso, devido a três razões básicas:

 a- Eles são seletivos. Vale dizer: não permitem a passa-
gem de todas as espécies, como acontecia em condições na-
turais, antes da intercepção do rio. Quando muito, permitem 
a passagem de apenas algumas espécies, a muito custo.

 b- Além disso, a instalação e o funcionamento desses 
mecanismos não são garantia de que os peixes bem-suce-
didos na ultrapassagem venham a se reproduzir na área à 
montante do represamento, já que esta também pode estar 
afetada direta ou indiretamente pelo represamento.

 c- Do ponto de vista biológico, a migração é um pro-
cesso de ida e volta. Ou seja, o peixe teria que subir e descer 
o rio para manter normalmente seu ciclo de vida. Exemplo 
notável em relação a isso é o do salmão, peixe de regiões 
temperadas. Ele nasce no rio, vai para o mar, onde se desen-
volve, e retorna ao mesmo rio, para reproduzir uma única 
vez e, em seguida, morre. Os peixes de regiões tropicais, 
migradores e estritamente de água doce, ao contrário, re-
produzem anualmente, durante várias vezes. Eles precisam 
subir e logo depois descer o rio, para manter o equilíbrio de 
suas populações. Ou seja, se a barragem é uma barreira in-
transponível para os peixes e os mecanismos de transposi-
ção funcionam apenas em mão única, apenas de baixo para 
cima, eles jamais poderão retornar às suas áreas de origem. 
O ciclo não fecha e as perdas podem ser irreparáveis.

Para serem efetivamente funcionais, os mecanismos de 
transposição deveriam atender a esta e a outras demandas 
comportamentais e fisiológicas dos peixes, mas isso ainda 
não se deu. Para a sua realização, segundo os parâmetros 
técnicos e científicos desejáveis, seria necessário um pro-
grama de pesquisa específico, e isso demandaria tempo. E 
talvez seja arriscado implantar um mecanismo desta na-
tureza, sob a égide do apressamento e sem o devido res-
paldo científico de sua aplicação aos peixes amazônicos. 
Sem esta mínima garantia de funcionalidade, isso poderia 
constituir-se simplesmente em mais um álibi para a libe-
ração do empreendimento e, como tal, tornar-se um ele-
mento gerador de novas dúvidas e de mais problemas que 
soluções de fato para a vida dos peixes e para a pesca.

5.4 - Embora haja muitas informações de pescadores e 
mesmo trabalhos científicos tratando das migrações de 
peixes ao longo das corredeiras de Porto Velho, tais fontes 
de informação tratam, quase que exclusivamente, de 
peixes adultos, especialmente dos grandes bagres e alguns 

tus tigrinus). A instalação de barragem nesta área certa-
mente trará efeito negativo sobre esta atividade e também 
sobre este recurso pesqueiro. 

5 - comeNTÁrios GerAis
e medidAs miTiGAdorAs
5.1 - Os impactos ambientais até aqui abordados 
restringiram-se, basicamente, aos trechos do Rio Madeira 
sob influência direta do represamento. Uma abordagem 
mais ampla, mas não menos importante, no contexto das 
condições ambientais, das comunidades de peixes e da 
pesca, deve considerar também os igarapés ou pequenos 
afluentes deste rio.

Como ocorre com todos os grandes rios da planície ama-
zônica, a bacia do Madeira é fortemente influenciada pelos 
afluentes de menor porte, com águas claras, provenientes 
dos escudos. Isso é válido, sobretudo, para o trecho deste rio 
localizado no território brasileiro e para o qual não há con-
tribuição de nenhum outro afluente de água branca, prove-
niente dos Andes. Esta condição difere consideravelmente 
do trecho deste rio em território boliviano, onde existe con-
tribuição de muitos e importantes afluentes andinos.

Embora, na grande maioria, sejam de médio a pequeno 
porte, estes rios ou córregos formam uma extensa e com-
plexa rede de drenagem, mantendo todo o sistema aquáti-
co interligado. Eles ainda mantêm estreita vinculação com 
o ambiente de terra firme, especialmente com a floresta, 
onde estão assentadas suas cabeceiras e da qual recebem 

grande parcela da biomassa e dos nutrientes que alimen-
tam todo o sistema.

Além disso, ou talvez por isso mesmo, muitas espécies de 
peixes utilizam estes tributários como moradias efetivas 
ou como vias de mão dupla, deslocando-se ao longo de-
les para baixo e para cima, em busca de condições mais 
apropriadas para a alimentação, desova, dispersão e outras 
necessidades vitais de seus dinâmicos ciclos de vida.

Dados dos EIAs, bem como de outros estudos desenvol-
vidos na região têm demonstrado que muitas espécies de 
peixes utilizam o canal do Madeira, na região das cacho-
eiras, mais como rotas migratórias do que propriamente 
como locais de desova ou mesmo de alimentação. Assim, 
a passagem por este trecho é de fundamental importân-
cia, mas as fontes de que eles necessitam localizam-se 
normalmente acima ou abaixo dele, muitas vezes, nos 
referidos tributários. Neste caso, isso ocorre, geralmente, 
no período de enchente e cheia, quando estes peixes estão 
em busca de alimento ou abrigo nas matas alagadas de 
sua foz e margens.

Tais comentários são aqui esboçados para lembrar que os 
afluentes ou igarapés de terra firme são de fundamental 
importância na manutenção e desenvolvimento da ictio-
fauna do Rio Madeira, ora sob análise. Os igarapés deve-
rão ter significativa função como atenuadores das modi-
ficações impostas ao ambiente represado no leito do Rio 
Madeira. Com o aumento do nível deste rio, decorrente do 
represamento, suas águas deverão deslocar-se em direção 
às partes mais baixas dos afluentes. Isso certamente irá 
provocar a mistura das ictiofaunas destes dois sistemas 
distintos, ou então o deslocamento destas, rumo às partes 
mais altas dos referidos tributários.

Isso é válido, especialmente, no trecho do reservatório da 
AHE Santo Antônio, semi-isolado dos demais trechos deste 
rio pelas duas barragens instaladas em suas extremidades. 
Assim, por ocupar uma posição estratégica na dinâmica 
das populações de peixes do Rio Madeira, que aí ficarão 
fixadas, o Rio Jaci-Paraná merece atenção especial, em 
termos de estudos de ecologia e medidas protecionistas. 
Ele representa a maior e, praticamente, a única sub-bacia 
de porte considerável existente neste trecho do Rio Ma-
deira que será represado e sem saída livre dos peixes para 
cima ou para baixo dele.

CANAL PARA PASSAGEM DE PEIXES (ITAIPU): EFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
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até mesmo como substrato para a desova, como é o caso dos 
tucunarés. Logo, esta vegetação só deve ser retirada em ca-
sos extremos, onde pode haver a formação de águas estag-
nadas e com depleção total de oxigênio, como nos bolsões 
afogados nas laterais de determinados afluentes.

5.9 - Outra medida paliativa neste momento seria a im-
plementação do enchimento do reservatório em fases su-
cessivas, de duas ou mais etapas, de modo a promover 
a introdução mais lenta da carga de biomassa inundada 
no sistema, diminuir a depleção de oxigênio na água e, 
com isso, permitir o estabelecimento ou manutenção das 
comunidades de peixes nestas áreas.

5.10 - Apesar dos movimentos migratórios de indivíduos 
adultos de certas espécies serem bem conhecidos nesta 
área do Rio Madeira, os movimentos de ovos, larvas e in-
divíduos jovens não o são. Nesse sentido, é importante e 
urgente o estabelecimento de uma base de estudos neste 
setor, com vistas a elucidar algumas questões, especial-
mente quanto ao poder de flutuação e dinâmica dos mo-
vimentos destes elementos, em função da correnteza. 

5.11 - Como a atividade pesqueira deverá ser modificada 
e incrementada na região a partir da formação do reser-
vatório, é bem provável que comecem a ocorrer casos de 
conflito entre os usuários dos recursos pesqueiros. Para 
contornar tal situação, é preciso que os gestores de tais 
recursos comecem imediatamente a elaborar planos para 
indução e acompanhamento das novas organizações so-
cioprodutivas locais e sua harmonização. Para o estabele-
cimento dessa estratégia de ordenamento do setor pesquei-
ro, é fundamental que haja a participação efetiva e con-
junta de gestores, grupos de pescadores e de comerciantes 
de peixes. Isso contribuirá bastante para a maximização 
no aproveitamento dos recursos pesqueiros, na organiza-
ção das cadeias produtivas, na proteção ambiental e, até 
mesmo, na ampliação das fontes de informação sobre a 
biologia das espécies de peixes que passarão a dominar a 
área, bem como do manejo da pesca sobre as mesmas. 

6 - coNclusão
A instalação das duas hidrelétricas no Rio Madeira é uma 
obra de enorme magnitude e certamente imprimirá um 
novo panorama socioeconômico e ambiental na região.
Diante do aumento das taxas demográficas, da expansão 

das fronteiras agrícolas e da demanda social pelo cresci-
mento da indústria, comércio e bens de serviços, é natural 
que ocorra também um crescimento compatível da oferta 
de energia elétrica. Aliás, ao longo de muitas décadas, ela 
tem sido um dos requisitos básicos e também a mola pro-
pulsora do desenvolvimento destes setores.

Por muito tempo, e em várias partes do mundo, vem sendo 
discutida a questão de qual é o meio mais adequado para 
a produção energética, dada a existência de muitas fontes 
e tecnologias disponíveis. Esse leque de opções engloba 
desde as mais simples, como a termoeletricidade, produ-
zida pela queima de madeira ou combustíveis fósseis, até 
a nuclear, produzida por fissão do núcleo de elementos 
radioativos. Obviamente, cada uma destas opções apre-
senta vantagens e desvantagens e, normalmente, são es-
colhidas em função da disponibilidade de matéria-prima 
e da capacidade tecnológica que cada país ou região tem 
naturalmente ou adota como estratégia de segurança e de-
senvolvimento no longo prazo.

No caso da Amazônia, rica em recursos madeireiros, ener-
gia solar e cursos d’água, a opção tradicionalmente aceita 
tem sido por esta última, embora a primeira também seja 
utilizada em escala muito reduzida. A energia solar, con-
siderada por todos como a mais limpa, em relação aos 
impactos sociais e ambientais, não tem passado do estágio 
de ensaios, protótipos ou usos extremamente localizados. 

As justificativas mais plausíveis ou mais alegadas para a 
escolha da hidroeletricidade tem sido – além dos requisitos 
materiais e tecnológicos acima esboçados – o desenvolvi-
mento sustentável. Aliás, hoje em dia, praticamente toda 
ação de governo, todo grande projeto ou mesmo simples 
projetos têm invocado este termo como se ele contivesse 
a panacéia para todos os males, como se imprimisse uma 
inquestionável e redentora qualificação para toda alterna-
tiva adotada: um álibi geral, para qualquer coisa. 

Mas, afinal, o que é sustentabilidade e qual o seu fun-
damento prático ou mesmo teórico que pode justificar 
a invocação e, mais ainda, as opções e decisões feitas 
em seu nome? É preciso ter muito discernimento para 
perceber até onde vai o realismo e começa a demagogia 
deste discurso.
 
Embora seja inegável a importância da energia como fator 

caraciformes de importância comercial. A dinâmica das 
populações de peixes na área, sobretudo depois da 
instalação das duas barragens das hidrelétricas, devem 
ser abordadas, especialmente com o estudo das larvas. 
São estas que, potencialmente, terão mais facilidades 
em transpor tais obstáculos e é sobre elas que se devem 
intensificar os estudos, com vistas à melhor compreensão 
de como as espécies irão se comportar e qual sua dinâmica 
entre os diversos trechos do Rio Madeira, sob influência 
destas hidrelétricas.

Tais estudos devem estar focados, especialmente, sobre as 
espécies migradoras, de grande porte e de importância na 
pesca, ou seja, exatamente aquelas a serem definidas como 
alvo do trabalho de monitoramento, descrito anteriormente. 
Tais estudos sobre ovos e larvas são importantes não ape-
nas do ponto de vista técnico e científico. Eles têm também 
o papel de propor soluções a problemas locais, assim como 
de subsidiar medidas mitigadoras e a adoção de medidas 
de gestão mais ampla sobre os estoques pesqueiros e que 
interessam a todas as comunidades que vivem e exploram 
este recurso, ao longo de toda a bacia do Rio Madeira. 

5.5 - É esperado intenso desenvolvimento das comunida-
des de determinadas espécies de peixes nas áreas do re-
servatório e seu entorno, sobretudo na localidade acima 
da barragem do AHE Jirau. Com isso, também é esperado 
intenso desenvolvimento da atividade da pesca e adensa-
mento de pescadores e outros atores desta cadeia de pro-
dução. Nesse sentido, é de fundamental importância o es-
tabelecimento de uma base funcional para monitoramento, 
controle e estatística pesqueira. Tal medida e os dados dela 

advindos serão fundamentais para o estabelecimento de 
políticas e sistemas de manejo a serem adotados, visando 
à exploração sustentável deste recurso e a harmonização 
de eventuais conflitos de interesse entre os diversos atores 
envolvidos direta e indiretamente na atividade pesqueira. 

5.6 - Para viabilizar a instalação das represas nas áreas de 
corredeiras, o leito do rio deverá ser deslocado. Esta opera-
ção normalmente expõe e torna vulneráveis muitas espé-
cies de peixes, que vivem no fundo e antes eram inacessí-
veis aos aparelhos de pesca. Assim sendo, é recomendável 
que intensivas coletas de peixes sejam feitas nestas áreas, 
visando à complementação dos estudos de inventário e 
possível detecção de espécies novas, endêmicas ou raras.

5.7 - Há indicações de que algumas espécies de peixes 
só ocorram em certas áreas de corredeiras. É o caso do 
canivete (Paradon cf. pongoensis), da pescadinha (Pa-
chyurus paucirastrus), da piaba (Astyanax sp.), do sarapó 
(Eigenmannia virescens), do charutinho (Characidium sp.), 
do pacu (Myleus torquatus), do piabão (Agoniates an-
chovia), da branquinha (Steindacnerina dobula), do pei-
xe-borboleta (Thorachocharax securis) e da manjuba de 
água doce (Anchoviella sp.2). Assim sendo, estas espécies 
deverão sofrer forte impacto pelo represamento, podendo 
até desaparecer da área, após a formação do reservatório. 
Recomenda-se que estas espécies sejam monitoradas tanto 
ao longo do processo de construção das hidrelétricas como 
também durante o período de geração de energia. Da mes-
ma forma, sugere-se que o trabalho de resgate dos peixes 
que ficarão retidos nas áreas de ensecadeira deva ser feito, 
evitando assim, sua mortandade ou mesmo a pressão de 
predação ou o estresse dos indivíduos sobreviventes.

Além disso, o resgate de peixes aprisionados nas enseca-
deiras deve ser acompanhado de estudos da biodiversida-
de, visando à complementação do inventário da ictiofauna 
e a descrição de espécies novas que eventualmente ve-
nham a ocorrer nestas áreas especiais de fundo do rio.

5.8 - Em processos de instalação de reservatórios em hidre-
létricas, normalmente é recomendada a supressão da vege-
tação da área inundada, de forma a reduzir a carga da bio-
massa resultante da vegetação afogada. No entanto, deve-se 
salientar que essa medida é altamente prejudicial à instala-
ção de algumas espécies de peixes no reservatório, já que tal 
vegetação é fundamental como fonte de abrigo, proteção e 
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bIbLIOGRAFIAde desenvolvimento social e o valor estratégico da hidro-
eletricidade para a realidade amazônica, é vital conside-
rar que os recursos florestais e madeireiros, bem como 
os rios e os recursos aquáticos, são igualmente fatores 
fundamentais de desenvolvimento social e humano. Na 
Amazônia, especialmente, os recursos pesqueiros desem-
penham papel extremamente importante, talvez indispen-
sável para as populações nativas. Eles têm sido, ao longo 
de séculos, a base de fixação e expansão das populações 
humanas na região.

Portanto, ao mesmo tempo que se enfatiza a necessida-
de da construção das hidrelétricas no Rio Madeira para 
a produção de energia e promoção do desenvolvimento 
regional, é preciso enfatizar também a necessidade de pro-
teção e expansão dos recursos pesqueiros e madeireiros, 
com idêntico propósito. A relação entre custo e benefício 
implicada em ambas deve ser buscada e comparada, com 
cuidado e isenção.

Além dessa ênfase comparativa das duas fontes ou formas 
de desenvolvimento, é igualmente importante analisar o 
perfil dos usuários preferenciais e o propósito da desti-
nação dos benefícios oriundos de ambas as opções. His-
toricamente, na Amazônia (e isso não é muito diferente 
do que ocorre no restante do Brasil), o peixe tem servido 
como fonte básica de alimento, renda e emprego para o 
homem do interior e das pequenas cidades, ao contrário, a 
produção de energia tem-se destinado, preferencialmente, 
para as grandes indústrias, conglomerados internacionais 
de comércio e prestação de serviços. 

Nesse cenário, é comum a constatação de vilas situadas 
debaixo das grandes linhas de transmissão sendo ainda 
iluminadas com a queima de diesel e, também, de grandes 
indústrias sendo subsidiadas com dinheiro público para a 
exploração de minérios e produção de grãos destinados 
ao exterior, visando quase unicamente atender ao capital 
especulativo e ao equilíbrio da balança de pagamentos.

Embora sejam imprescindíveis as pesquisas científicas e 
o trabalho de monitoramento, com vistas à melhor com-
preensão dos elementos que compõem o meio físico, a 
biota, os processos geofísicos, pedológicos e até a socio-
economia da região a ser afetada pela instalação das hi-
drelétricas, é também imprescindível a reflexão sobre as 
bases filosóficas e os princípios norteadores que levam às 

opções de escolha, frente a várias alternativas disponí-
veis. Sobretudo quando estas são referidas e propaladas 
em nome do desenvolvimento sustentável e em benefício 
do povo.

Não há dúvida de que a produção de energia será bené-
fica para o desenvolvimento de Rondônia e até mesmo 
para o restante do Brasil, mas também é certo que os 
recursos pesqueiros e florestais da região a ser afetada 
pelas hidrelétricas têm importância estratégica para este 
mesmo desenvolvimento. A despeito dos impactos ne-
gativos que as hidrelétricas trarão para numerosas e im-
portantes espécies de peixes que vivem nas cachoeiras, 
ou que delas se servem para abrigo, predação e rotas 
migratórias, é esperado que haja o crescimento de popu-
lações de certas espécies na área do reservatório e de seu 
entorno à montante.

Diante da inevitabilidade de transformar as cachoeiras, de 
morada de peixes para mecanismos de produção energéti-
ca, é preciso conciliar ações e estratégias, com o objetivo 
de que uma alternativa não inviabilize totalmente a outra. 
Nesse caso, a produção de energia e a produção de peixes 
devem constituir-se em ações complementares e concilia-
tórias, na medida do possível.

Dessa forma, se ambos os recursos são igualmente im-
portantes para o desenvolvimento sustentável da região, 
e se para a produção de energia são feitos investimentos 
maciços por parte dos governos, também deveria haver o 
mesmo tratamento para a produção pesqueira. Desenvol-
vimento sustentável só ocorre, de fato, quando há intera-
ção de atividades e interesses.

Portanto, como medida compensatória aos danos socio-
ambientais acarretados, recomenda-se que as empresas 
responsáveis pela produção de energia nas hidrelétricas 
de Santo Antônio e Jirau destinem um percentual de sua 
receita líquida (em torno de 0,5% a 1%) ao desenvolvi-
mento do setor pesqueiro local. Nele, estariam incluídas 
atividades de pesca, piscicultura, educação ambiental, or-
ganização geral dos pescadores e pesquisa científica. Além 
de constituir-se numa justa medida de reparação aos im-
pactos acarretados ao ecossistema aquático, à ictiofauna 
e à população residente, essa medida seria uma iniciativa 
concreta em direção ao verdadeiro e propalado desenvol-
vimento sustentável da região. 
 



120 121

O trecho impactado do rio, entre Porto Velho e Guajará-
Mirim, é considerado uma área de transição e migração 
para peixes de média e grande importância para a pesca 
comercial3. A experiência com peixes realizada pelo La-
boratório de Ictiofauna da UNIR descobriu que das 189 
espécies capturadas, 119 delas são importantes fontes de 
proteína para o sustento das populações humanas locais. 
E destas 119, 82 são usadas na pesca comercial, 16 na 
pesca esportiva, e 52 são comercializadas para a recreação 
e turismo da Bacia Amazônica4.
 
A pesca neste trecho estudado do Rio Madeira é princi-
palmente artesanal, mas há muitos pescadores de grande 
porte5. Algumas das espécies, em particular o bagre grande, 

são diádromos (migram entre a água doce e a salgada) e 
percorrem vários milhares de quilômetros para se reprodu-
zirem. Estas espécies são as mais ameaçadas pelo projeto 
hidrelétrico6. O estudo da UNIR também detectou que, ape-
sar da tendência decrescente no número de peixes pesca-
dos (figura 1), a média do tamanho dos peixes verificados 
nos cais não indica pesca excessiva neste trecho do rio7.
 
O estudo da UNIR apresenta uma vaga estimativa da mé-
dia de renda dos pescadores comerciais de R$ 15.210/ano/
pescador. Baseado nos 230 pescadores registrados pelo 
estudo durante seus quinze meses de duração, conclui-se 
que o valor agregado da pesca é de R$ 3.000.000 por ano, 
uma estimativa arredondada para baixo, ou, mais exata-

O NÍVEL DE ÁGUA AUMENTARÁ BASTANTE NA REGIÃO DO RIO ABUNÃ

o Norte do Brasil, concluiu um inventário da bacia. Em 
2001 e 2002, a companhia estatal Furnas e a Construto-
ra Norberto Odebrecht SA, com licença concedida pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), concluíram 
os estudos sobre o inventário hidrelétrico no Rio Madei-
ra. Juntamente com a empresa  Projetos e Consultorias 
de Engenharia Ltda (PCE), Furnas desdobrou estes estu-
dos em um projeto. A PCE e Furnas concluíram o estudo 
de viabilidade em 2004 e, juntamente com a Leme Enge-
nharia, estas empresas completaram o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) em 2005. 

Em março deste mesmo ano, o Laboratório de Ictiofau-
na da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) concluiu 
um estudo biológico sobre as populações de peixe no 
trecho impactado do rio. Em abril de 2006, o hidrólogo 
Jorge Molina Carpio, do Instituto Nacional de Hidrologia 
da Bolívia, publicou um estudo cujo tema são os impac-
tos do hidroprojeto sobre o fluxo e a sedimentação. Por 
último, este ensaio utiliza as informações coletadas junto 
às associações de pescadores em Porto Velho (Colônia 
Z-1) e Guajará-Mirim (Colônia Z-2). 

O projeto brasileiro das duas novas hidrelétricas no Rio 
Madeira tem um custo total estimado de cerca de R$ 25 
bilhões. Infelizmente, todas as análises econômicas brasi-
leiras do projeto não incluem inúmeros custos e benefícios 
secundários1. Por exemplo, os custos de transmissão de 
eletricidade, de 500 kV para 2.450 km, estimados entre R$ 
10 e 15 bilhões2, não constam nos estudos de viabilidade 
ou EIA. Outros custos não calculados são os prejuízos da 
pesca, os custos socioeconômicos da realocação forçada, 
os custos do aumento do índice de malária, os custos do 
alagamento da floresta tropical e de sua conversão em 
plantações de grãos e o custo da liberação do gás me-
tano no reservatório. Do mesmo modo, o EIA falha em 
enumerar os benefícios econômicos do projeto, tais como 
o aumento da navegação e o aumento da exportação de 
soja. O complexo hidrelétrico é parte de um projeto con-
junto do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
a Corporação Andina de Fomento (CAF) e um Programa de 
Desenvolvimento das Nações Unidas, chamado de Iniciati-
va para a Integração Regional da Infra-estrutura Regional 
Sul-americana (IIRSA), mas mesmo assim, até agora, ne-
nhum estudo geral da mudança do uso da terra foi conclu-
ído para examinar cuidadosamente os custos e benefícios 
econômicos deste projeto. 

Rio Madeira é o mais longo afluente do Rio Ama-
zonas e o que tem a maior quantidade de sedi-
mentos da bacia. Ele nasce nos Andes, atravessa as 

várzeas da Amazônia boliviana, corre por 42 cachoeiras, 
torna-se navegável em Porto Velho, o mais distante porto 
no interior do Brasil e, finalmente, perto de Manaus, en-
contra o Amazonas. O atual plano de desenvolvimento hi-
drelétrico do Brasil afirma depender da construção de duas 
barragens ao longo do Rio Madeira para garantir o futuro 
abastecimento de energia do País: Santo Antônio e Jirau.  

As informações neste ensaio são baseadas em coletas de 
dados e levantamentos feitos pessoalmente, conversas 
informais, três reuniões no escritório da Furnas Centrais 
Elétricas SA, em Porto Velho, e em estudos disponíveis 
ao público. 

Desde 1971, há tentativas de aproveitar esse trecho do Rio 
Madeira como possível locação para barragens pela con-
veniente combinação de facilidade técnica e estimativas 
de altos benefícios econômicos. Em 1983, a Eletronorte, 
concessionária de serviço público de energia elétrica para 
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Fonte: EIA, 2005

Figura 1: Toneladas de peixe pescadas no trecho impactado 
do rio 

mente, cerca de US$ 1.694.236 por ano (US$ 1,00 = R$ 
2,154). O estudo reconhece que este é um número muito 
menor comparado ao que a associação dos pescadores 
relata como sendo o número de pescadores registrados. 
O relatório também observa que, se as barragens forem 
mesmo construídas, a perda do bagre grande é bastante 
provável e que os prejuízos são “incalculáveis”. A previ-
são é de que os danos serão maiores em Cachoeira Teo-
tônio, onde a prática de pescar com a técnica da “fisga”, 
um tipo de pesca artesanal com arpão, já vem diminuin-
do nos últimos anos8. 

Este estudo foca no custo resultado pela perda potencial 
dos pescadores à montante das barragens. Deste modo, 
o estudo é inerentemente conservador. Quando barragens 
são construídas em rios com populações de peixes migra-
tórios, as comunidades acima do rio são as primeiras a 
perder o acesso ao peixe. Contudo, em muitos casos, as 
populações rio abaixo também são negativamente impac-
tadas. Embora os impactos das barragens nas populações 
de peixes afetem diversas espécies de diferentes maneiras, 
favorecendo algumas espécies e impactando outras nega-
tivamente, prevê-se que as barragens de Santo Antônio e 
Jirau diminuirão as populações de peixes e podem amea-
çar certas espécies de extinção9.

Este ensaio procura calcular o valor de mercado da pesca 
comercial do Rio Madeira entre Porto Velho, Rondônia, e 
Trinidad, na Bolívia, com o propósito de estimar o cus-
to para os pescadores do projeto hidrelétrico do governo 
brasileiro no Rio Madeira. Este estudo não é conclusivo 
e conta com resultados de pesquisas feitas com poucas 

amostras. Os resultados deste estudo devem ser considera-
dos como tendências e indicações do mercado local e não 
como uma medição exata. Outros estudos são necessários 
para avaliar com maior precisão o valor da pesca comer-
cial e da pesca não comercial nesta região. 

II- MéTODOS 
A área impactada pelo projeto das barragens é defi-
nida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como o Rio Ma-
deira, de Porto Velho até Abunã, na fronteira com a 
Bolívia10. Este limite é baseado nas áreas previstas de 
inundação causada pelas barragens. Outros estudos 
consideram que os impactos do projeto serão mais ex-
tensos. O estudo hidrológico de Jorge Molina descreve 
os impactos de inundação se estendendo para além da 
fronteira com a Bolívia. Além disso, devido ao fato 
de que uma significativa parte do peixe culturalmente 
mais importante é migratória, ictiólogos consideram 
que os impactos do projeto se estendem além dessas 
fronteiras arbitrárias11. Considerada a extensão da pes-
quisa para este estudo e as limitações de dados dispo-
níveis, este ensaio foca principalmente a área acima 
de Porto Velho e abaixo de Guajará-Mirim, no Brasil, 
como a área de impacto. Os impactos no ecossistema 
devem estender-se muito além dessas fronteiras, por-
tanto, os resultados são, provavelmente, conservadores 
em suas averiguações. 

Os valores da perda do peixe pescado foram estimados 
pelo uso de um instrumento de avaliação. As coletas de 
dados foram feitas no trecho impactado do rio, de maio 
a agosto de 2006, na forma de entrevistas pessoais. 
Amostras de populações foram escolhidas de represen-
tativos distritos, vilas e cidades de toda a região. O 
levantamento avaliou as receitas e os custos dos indi-
víduos e dos barcos como entidades. Para obter maior 
precisão, os valores foram avaliados de diferentes for-
mas. Foi solicitado aos pescadores que definissem suas 
rendas e custos por dia, semana e mês. Os relatórios 
anuais de rendas e custos provaram-se ineficazes na 
fase de testes do levantamento. Além disso, foi solici-
tado aos pescadores que descrevessem suas médias de 
pesca em detalhes: por espécies, por mês, por peso e 
pelo preço. Estes números foram calculados para for-
necer a renda líquida e foram também comparados ao 
relatório anual de lucros e custos. 
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UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“Não se tem a idéia quantitativa da participação dos 
indivíduos (de outras espécies migratórias) que sobem 
as cachoeiras nos eventos reprodutivos nesta região. 
Apesar de haver extensas áreas para criação de pei-
xes acima das cachoeiras, especialmente em território 
boliviano, não se sabe quanto do repovoamento das 
várzeas do Rio Madeira, em especial na região logo 
abaixo de Porto Velho, depende da desova dos indiví-
duos que sobem as cachoeiras. Estudos da migração 
no Rio Madeira acima das cachoeiras, com eventual 
quantificação das áreas de criação e reprodução, são 
essenciais para predizer impactos na pesca comercial 
no baixo Rio Madeira.”
 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding

Faltam estudos adequados 
sobre impacto na pesca no 

baixo madeira 

  TC = R (barco, motor) + E + Mc + Mbm + Cf

 onde:

 TC = Total anual de custos

 R = Aluguel anual de barco e motor

 E = Equipamento (redes, lanças, linhas, etc)

 Mc = Anuidade da colônia ou associação de pescadores

 Mbm = Custos de manutenção anual declarados do   
                 barco e motor

 Cf = Custos da pesca por semana (gelo, combustível, 
            comida) x número de semanas de pesca por ano

 OU

 Cf = Custos da pesca por viagem (gelo, combustível,
            comida) x número de viagens de pesca por ano

Por serem empregados de um barco, alguns dos partici-
pantes do estudo não tinham virtualmente nenhum cus-
to, a não ser a taxa anual de associação. Como o dono do 
barco cobria todos os gastos, os custos eram invisíveis ao 
empregado. Pela estimativa e soma dos diferentes custos 
e receitas dos pescadores, o valor de mercado líquido 
médio de um barco e de um pescador foram calculados. 
A partir destes, o valor de mercado líquido agregado da 
pesca foi calculado. 

Os lucros líquidos foram determinados pela equação: 

Lucro líquido = TB - TC

 onde:

 TB = Total anual de benefícios

 TC = Total anual de custos

A- captura de peixe
Primeiro, foi solicitado aos participantes do levantamento 
para descreverem seus salários, custos e rendas líquidas 
durante diferentes períodos de tempo. Depois que esta in-
formação havia sido estabelecida, pediu-se aos pescadores 
que descrevessem a média de pesca de espécies típicas du-
rante os meses característicos. Um exemplo de um relato 
real está acima, na figura 2. Este método de obter dados da 
média pescada contém alguns erros que foram revelados 
nos casos dos pescadores de grande porte. Ao invés de 
conferir com as rendas declaradas, os lucros da pesca eram 
muito maiores, talvez devido a um erro no levantamento. 
Por exemplo, embora o curimatã possa ser pescado em 
junho, julho, agosto, setembro e outubro, é possível que as 
quantidades para os meses centrais sejam mais altas que 
em junho e outubro, criando uma curva sinuosa de pesca. 
Isto será mais discutido na Seção III.

B- custos
Os custos da pesca são diversos. Eles incluem a com-
pra semanal de gelo e combustível, que aumentam com 
o tamanho da operação e com a duração da viagem. A 
mensalidade da associação dos pescadores para a licença 
de pesca custa R$ 10. O material de pesca, como redes 

(malhadeiras, tarrafas), linha e lanças (zaiga, flecha) são 
substituídos anualmente ou dependendo do tamanho da 
operação de pesca. A posse e a substituição de um barco 
e do motor foram comparadas ao aluguel anual usando a 
seguinte fórmula: 

R = (p/r)/(1-e^-rt)

 onde:

 R = Aluguel

 p = Preço do barco e preço do motor

 r = Juros a 4%

 t = Vida útil de um barco, estimada em 10 anos,
          baseada nas respostas do levantamento

Esta fórmula para aluguel foi baseada nas respostas ao le-
vantamento sobre a média de vida útil dos barcos. O pa-
drão de substituição dos barcos foi detectado como sendo 
de 10 anos – duas vezes a média de vida útil dos barcos dos 
participantes do levantamento. O total de custos para cada 
pescador foi calculado de acordo com a seguinte equação:

Espécies
Local 

da 
Pesca

Mês da Pesca
Número de 

Meses

Número de 
Viagens 
por Mês

Vezes 
Pescada 
por Ano

Quantidade 
Capturada por 
Viagem (kg)

Quantidade 
Vendida por 
Viagem (kg)

Total Anual 
de Pesca  por 
Espécies (kg)

Preço
(R$ por Kilo)

Lucro 
Total 
(R$)

Lucro 
(US$) 
2006

Jatuarana
Rio 
Jacy

F / M / A 3 4 12 60 60 720 5,0 3.600 1.671

Pirapintinga
Rio 
Jacy

F / M / a 3 4 12 12 12 144 5,0 720 334

Tucunaré
Rio 
Jacy

J / J / a / S / O 5 4 20 20 20 400 3,0 1.200 557

Curimba 
(curimatã)

Rio 
Jacy

J / J / a / S / O 5 4 20 50 50 1.000 3,0 3.000 1.392

Cará
Rio 
Jacy

J / J / a / S / O 5 4 20 10 10 200 2,5 500 232

Traira
Rio 
Jacy

J / J / a / S / O 5 4 20 10 10 200 2,5 500 232

Piraracu
Rio 
Jacy

O / N 2 4 8 50 50 400 6,5 2.600 1.207

Figura 2: exemplo de uma típica tabela de pesca de Jacy-paraná
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vários rios, o que cria uma mistura de efeitos e a possibili-
dade de pesca de diversas espécies em diferentes afluentes 
durante várias estações.

Portanto, os pescadores comerciais de maior porte, com 
maiores barcos, mais pescadores por barco e duração das 
viagens de pesca mais longas, estão no lado oposto do 
trecho estudado do rio. Como resultado, estes pescadores 
geralmente pescam mais, a um custo mais alto. Entre Por-
to Velho e Guajará-Mirim há muitos pequenos povoados, 
como Cachoeira Teotônio, Jacy-Paraná, Nova Mamoré, 
Vila Murtinho e Jirau. Ao redor destes pequenos povo-
ados, sempre há comunidades muito menores, às vezes, 
com cinco ou dez famílias, com barracos de madeira. Co-
nhecidos como ribeirinhos, eles pescam e plantam para a 
subsistência ou um pouco mais que isso. Seus barcos e ca-
noas são menores, com pequenos motores externos, e suas 
viagens raramente duram mais que um dia. Geralmente, 
os ribeirinhos pescam como uma família, ou dividem ou 
emprestam barcos em relações casuais, enquanto, nas ci-
dades, os pescadores têm relações muito bem definidas 
como empregadores e empregados. 

d- descrição do mercado 
Nas cidades, os pescadores utilizam a colônia ou asso-
ciação para ajudá-los na venda de peixe ao consumidor. 
A colônia organizada dos pescadores tem um sistema de 
compra em volume do peixe direto do barco, ao amanhe-
cer, por um determinado preço por kilo, dependendo do 
estoque. Logo no início da manhã, donos de mercados, 
vendedores profissionais de peixes ou outros indivíduos 
compram os peixes - tanto em estado natural como desca-
mado, destripado e limpo, ou cortado - por um preço um 
pouco mais caro que o que foi pago ao pescador. A co-
lônia sempre proporciona um lugar para vender gelo aos 
pescadores. Geralmente, os vendedores de redes e outros 
materiais de pesca ficam instalados próximos à colônia. 

Nas áreas entre Porto Velho e Guajará-Mirim, a venda de 
peixe é menos organizada. Os pescadores agem também 
como vendedores. A maioria dos pescadores têm refri-
geradores para armazenar os peixes e vendem direto ao 
consumidor, nas ruas ou em suas próprias casas. É bas-
tante comum encontrar na frente das casas dos pescadores 
tabuletas “aqui vende-se peixe” ou simplesmente “peixe”. 
Em muitas famílias, o pai e os filhos mais velhos pesca-
ram, e os filhos mais novos, filhas ou esposas vendem os 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...

“A ocorrência de um comportamento de homing (re-
torno à área onde nasceu) tornaria estas espécies 
bastante vulneráveis ao barramento, pois o bloqueio 
do rio eliminaria uma população distinta, mesmo se 
este bloqueio fosse temporário. Durante o período de 
bloqueio não haveria a reposição de indivíduos para as 
áreas de desova acima da cachoeira - e os reproduto-
res nas cabeceiras do Madeira diminuiriam em número 
com o tempo, sendo que o desaparecimento completo 
dependeria da intensidade da pesca nas encostas e do 
tempo do bloqueio. Sem os ovos produzidos nesta área 
não haveria a migração de retorno e esta população 
estaria extinta. Estudos de marcação são necessários 
para complementar este projeto.” 

Ronaldo Barthem e Michael Goulding 

Peixes dourada e babão são 
ameaçados de extinção

c- Variáveis

Diferentes variáveis afetaram a produtividade do barco 
ou do pescador. Estas variáveis foram o comprimento do 
barco (BL), a duração da viagem de pesca (TL) e o nú-
mero de empregados por barco (E). Elas foram definidas 
como variáveis simuladas, isto é, variáveis que respondem 
a uma questão de Sim ou Não, com um 1 ou 0, com o 
comprimento do barco maior que 10 metros, BL > 10, uma 
viagem de pesca mais longa que um dia ou mais longa 
que dez dias, TL >1 ou TL >10, e o número de empregados 
maior que um, E > 1. Além disso, algumas questões tinham 
múltiplas escolhas de variáveis simuladas. A primeira era 
o sistema de propriedade do barco. O barco poderia ser de 
propriedade do pescador (O), da família (F), dividido (S), 
alugado (R), emprestado (B) ou o pescador poderia ser um 
empregado (E) do dono do barco. Portanto, a propriedade 
do barco (OB) tornou-se uma variável simulada. O outro 
grupo de variáveis simuladas era o método de dividir a 

pesca ou dividir os lucros. Para a divisão de lucros baseada 
na pesca (DC) há algumas opções. Pode haver uma divi-
são igual antes dos custos (EB), divisão desigual antes dos 
custos (UB), divisão igual depois dos custos (EA), divisão 
desigual depois dos custos (UA), ou, no caso de uma famí-
lia proprietária, a pesca não é dividida (ND).

De modo geral, Porto Velho e Guajará-Mirim têm pesca-
dores comerciais de maior porte. No caso de Porto Velho, 
há uma população muito maior que no resto do estado de 
Rondônia, portanto, a demanda por peixe é maior. Além 
disso, como último porto navegável no Rio Madeira, ele 
está bem estabelecido há mais de 100 anos. Guajará-Mi-
rim, devido à sua localização na fronteira com a Bolívia, 
é também um porto natural. Além disso, os portos destas 
duas cidades são localizados geograficamente para tirar 
maior proveito da pesca. Porto Velho está próximo a mui-
tas cachoeiras, ou corredeiras, onde a pesca é excelente. 
Do mesmo modo, Guajará-Mirim fica na confluência de 

Variáveis Descrição da Variável
# de Participantes que tiveram esta 

variável  (de um total de 19)

B Pesca com um barco 19

Bl Comprimento do barco > 10 metros 8

M Motor 18

Tl Duração da viagem > 1 dia 7

Tl Duração da viagem > 10 dias 4

EB Número de empregados por barco NA

S i s t e m a  d e  Pr o p r i e d a d e  d o  B a r c o  ( O B )

O Próprio pescador 9

F Propriedade da família 6

S Dividido 1

R Alugado 0

B Emprestado 1

E Emprestado 2

Sistema de Divisão de Lucros baseado na Pesca (DC)

EB 20 1

UB 50 0

Ea 10 5

Ua 10 2

Nd 50 11

Figura 3: Variáveis de eficiência do barco
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de comparação. O estudo da UNIR apresentou uma média 
de pesca por pescador por dia, em janeiro de 2005, de 8,5 
kg, e, para julho de 2004, de 26,13 kg por dia, com uma 
média anual de 16,8 kg por pescador por dia. Portanto, o 
valor médio, baseado em 8 meses de pesca por ano, é de 
cerca de 4 toneladas por pescador por ano. De acordo com 
o mesmo estudo, a média anual de pesca para um pescador 
comercial de grande porte é de cerca de 17,65 toneladas 
por pescador por ano. 

III- RESULTADOS

A- renda declarada versus renda calculada
A renda líquida declarada e a renda líquida baseada na 
pesca declarada são bastante similares. As diferenças em 
rendas são consideravelmente grandes para os participan-
tes da Bolívia (os dois últimos, na figura 8) devido aos 
problemas na pesca. Quando estes levantamentos estavam 

2005 2004

Mês 
Valor 
Total 
(US$) 

Produção 
Total 

(natural 
- tons)

Mês
Valor 
Total 
(US$) 

Produção 
Total 

(natural 
- tons)

Janeiro 32.818 14,42 Janeiro 74.689 60,78

Fevereiro 31.012 16,43 Fevereiro 7.132 5,48

Março 63.572 34,66 Março 17.146 7,90

Abril 88.408 52,58 Abril 18,.06 13,46

Maio 115.861 69,89 Maio 42.527 28,63

Junho  87.951 52,14 Junho 21.865 15,25

Julho 119.682 71,11 Julho 20.304 33,53

Agosto 235.964 129,18 Agosto 44.338 13,72

Setembro 176.414 100,24 Setembro 463.344 88,97

Outubro 173.797 109.,6 Outubro 188.151 85,66

Novembro 59.713 32,28 Novembro 56.986 35,85

Dezembro 87.612 36,96 Dezembro 32.717 18,15

TOTAL 1.272.804 719,84 TOTAL 987.905 407,36

 

Figura 6: Toneladas de peixe produzidas em porto Velho
(2005 e 2004) 

Fonte: Colônia de Pescadores Z-1

sendo realizados, a maioria dos pescadores bolivianos es-
tavam trabalhando em outra atividade devido à extrema 
falta de peixe naquela país. Isto foi descrito como uma 
variação natural nos níveis de água nos tributários que 
conectam os principais rios às lagoas onde os peixes se 
reproduzem. No Brasil, as rendas declaradas e as cal-
culadas dos pequenos pescadores eram muito similares. 
Contudo, quanto maior o porte da pesca, maiores as dis-
crepâncias. O pescador profissional de grande porte, com 
vários empregados, parece ter custos que não foram cons-
tatados pelo levantamento porque suas rendas calculadas 
eram sempre muito mais altas que as rendas declaradas. 
No entanto, quando utilizada a média anual de pesca por 
pescador de grande porte do estudo da UNIR (17.655 tons/
ano), as rendas calculadas e declaradas são muito mais 
próximas. Como já foi discutido anteriormente, é possível 
que o levantamento tenha colocado a questão da média de 
pesca de um modo que causou relatos exagerados entre os 
pescadores de grande porte, mas usar esta média cria uma 
consistência nas rendas calculadas e declaradas. A figura 9 
descreve isto representando as rendas líquidas pessoais de-
claradas (em US$ = R$2,154, em 2006) e as rendas líquidas 
pessoais calculadas baseadas na pesca. 

Média de Valor por Ano (US$) 1.130.354,5

Média de Toneladas produzida por Ano 563,60

 

Figura 7: Toneladas de peixe produzidas em porto Velho 
(2005 e 2004)

Fonte: Associação de Pescadores Z-1

peixes fora de casa. Neste caso, não há nenhum aumento 
no valor do peixe, já que o pescador vende diretamente 
para o consumidor. 

Durante a piracema, geralmente em setembro e outubro, 
quando grandes quantidades de peixes migratórios, como 
a dourada e outros bagres, nadam rio acima, pescadores de 
pequeno porte ou ribeirinhos desses pequenos povoados 
viajam em grupos, de barco ou de táxi, para Porto Velho 
ou Guajará-Mirim, cidades mais populosas, para vende-
rem o excesso de peixe lá.  

e- Fontes de informações
Para testar a precisão da metodologia, os dados colhidos 
para este estudo foram comparados com os registros exis-
tentes da produção de pesca. A Associação de Pescado-
res Z-1 (Porto Velho) contabiliza a produção de pesca em 
quilos e reais para os anos de 2004 e 2005 (nas figuras 
6 e 7). Além disso, o Estudo de Impacto Ambiental para 

o projeto, feito por Furnas, Leme e PCE, tem a produção 
total de peixe para a maioria dos anos 90 e mesmo antes. 
A informação fornecida não está completa ou é confiável 
porque os pesquisadores e os métodos de coleta de in-
formação variaram durante os anos. Estes números são 
mostrados nas figuras 4 e 5 .

Apesar disso, os gráficos mostram a variação natural na 
produção da pesca devido a padrões de migração e ao El 
Niño e à La Niña. 

De acordo com o gráfico e quadro acima, a média anual  
de produção de pesca para o trecho total do rio em questão 
é de 703 toneladas. Além disso, os números da Associação 
de Pescadores Z-1 são usados como pontos de comparação 
somente por Porto Velho. Estas informações são resumidas 
na figura 612. 

Os dados coletados pela Associação de Pescadores Z-1 são 
consideravelmente mais altos que os dos estudos de Doria 
et al. Nas figuras 4 e 5, o EIA de 2005 relata que o total de 
toneladas de peixe para 2004 foi de 354 toneladas, enquan-
to a Associação Z-1 relata, somente para Porto Velho, um 
total de 407 toneladas. Porto Velho é somente um subcon-
junto do trecho impactado do rio, embora um significante 
subconjunto. Devido ao fato de que a tonelagem registra-
da para Porto Velho é mais alta que para todo o rio, ou a 
Associação dos Pescadores está superestimando a pesca ou 
os estudos de Doria et al é que estão subestimando-a. Es-
te tipo de discrepância destaca a necessidade da realização 
de estudos mais precisos com métodos padronizados para 
coletar amostras e mensurar a produção de peixe. A média 
de pesca por pescador também foi usada como aspecto 

Figura 4: estudos que forneceram a produção de pesca 
para a área impactada durante o período
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Figura 8:  renda anual geral relatada v. calculada (us$)

Ano Produção da pesca (tons)  Fonte

1977-1978   870 Goulding, 1970

1984 928 Boischio, 1992

1989 1.488 Boischio, 1992

1990 614 Doria, et al, 1998

1991 742 Doria, et al, 1998

1992 391 Doria, et al, 1998

1993  1.098 Doria, et al, 1998

1994 399 Doria, et al, 1998

1995 485 Doria, et al, 1998

1996 518 Doria, et al, 1998

1997 1.016 Doria, et al, 1998

1999 529 Araújo, 2002

2000 439 Araújo, 2002

2001 783 Doria, et al, 2003

2002 677 Doria, et al, 2003

2003 616 EIA, 2005

2004 354 EIA, 2005

Média 703

Fonte: EIA, 2005

Figura 5: produção de pesca durante o período
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A relação entre pesca declarada e renda pessoal calculada 
é mostrada na figura 10. As tendências para relações entre 
renda líquida total baseada em pesca declarada e calcu-
lada e entre receita pessoal anual declarada e pesca têm 
valores R-squared, respectivamente, de 0,7414 e 0,8156. 

B- renda de pescador por região
As rendas dos pescadores variaram amplamente depen-
dendo de onde ao longo do rio eles moram. Em Porto 
Velho e Guajará-Mirim, as rendas totais e a qualidade 
de vida eram mais altas que nas cidades menores como 
Cachoeira Teotônio, Jacy-Paraná, Vila Murtinho e Nova 
Mamoré. A infra-estrutura, como rodovias, água potável, 
água encanada e eletricidade, é escassa nestas áreas rurais. 

A moradia consiste, geralmente, em barracos de madeira, 
ao invés de alvenaria. A eletricidade é irregular e, às ve-
zes, inexistente. Por estas razões, e devido às razões para 
as rendas maiores nas cidades descritas anteriormente, 
as médias de renda dos pescadores são calculadas como 
médias sobre o trecho total do rio e também dividida em 
categorias distintas e agregadas como Porto Velho, Outros, 
ou Guajará-Mirim. 

Há vários tipos de renda na figura 11. Há duas razões para 
isso. Primeiro, há receitas de barcos versus receitas in-
dividuais. As receitas de barco foram usadas para testar 
a eficiência de diferentes barcos dividindo e modelos de 
divisão de pesca. As receitas individuais são mais rele-

O VALOR DA PESCA É INESTIMÁVEL PARA AS POPULAÇÕES RIBEIRINHAS
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Figura 9: comparação de lucros do barco calculados, rendas pessoais calculadas e declaradas (us$)

Figura 10: comparação de rendas declaradas e rendas calculadas, líquida em pesca por barco (us$)
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à associação é de R$ 10 por mês. A Associação de Pesca-
dores Z-1 tem 1.925 pescadores, e eles estimam que cerca 
de 400 não são registrados. Isto significa que há em Porto 
Velho aproximadamente 2.325 pescadores. A Associação 
de Pescadores Z-2, de Guajará-Mirim, estima um total 
de 1.500 pescadores. Para a região entre Porto Velho e 
Guajará-Mirim, através de entrevistas pessoais, contagem 
e suposições, estima-se que há aproximadamente 1.000 
pescadores. Mas parece que não há informações oficiais 
sobre o número de pescadores morando ao redor daquele 
trecho do rio.

Do mesmo modo, há uma considerável discrepância entre o 
número de pescadores na região relatado pela associação de 
pescadores, com seu catálogo de todos os pescadores regis-

trados, e a relatada pelo EIA (Tomo B, parte 5 de 8), que usa 
as informações de Doria et al do estudo da UNIR, de 2005. O 
relatório da UNIR usa 230 como o número total porque este 
é o número de pescadores que o estudo pesquisou13.
Após agregar a média de renda líquida anual pelos dois 
números de pescadores, o número deste estudo, 4.825, e 
a média de todas as combinações possíveis, 2.853, (veja 
figura 12), o atual valor da pesca foi encontrado baseado 
na seguinte fórmula: 

PV = A/r

 

 
 onde:

 A = Valor anual

 R = Taxa de juros

 PV = Valor atual

Mas, como os salários são mais altos onde existem mais 
pescadores, pode ser mais preciso calcular as médias 
por região.

Fonte

Número de 
pescadores, 

área total 
impactada

Estudo Ictiofauna da UNIR, março 2005 e EIA, 2005 230

Registro de pescadores por barco no cais durante a estação de 

seca (Estudo Ictiofauna da UNIR, março 2005)
1.314

Registro de pescadores por barco no cais durante a estação combi-

nada de seca e cheia (Estudo Ictiofauna da UNIR, março 2005)
2.438

Registro de pescadores  no cais, como indivíduos,  no total 

(Estudo Ictiofauna da UNIR, março 2005)
5.456

Este estudo 4.825

Área Fonte Número

Porto Velho Associação de 
Pescadores Z-1 2.325

Guajará-Mirim
Associação de 
Pescadores Z-2

1.500

Área rural entre as 

cidades, incluindo Jaci-

Parana, Nova Mamoré, 

Vila Murtinho, Vila 

Ribeirão, etc

Diversas fontes 

coletadas, 

entrevistas, número 

de barcos

1.000

Total Total 4.825

Média total 2.853

Figura 12: diferenças nos números de pescadores

Figura 13: Valor atual da pesca entre porto Velho e 
Guajará-mirim, baseado em dois números de pescadores: 
o primeiro, deste estudo; o segundo, a média de vários 
números declarados pelos pescadores (us$)vantes para a tarefa à mão, que é avaliar o valor da pesca. 

Estas receitas individuais foram desdobradas de dois mo-
dos. O primeiro foi baseado em lucros, custos e receitas 
declaradas. Ele se baseia nos cálculos declarados de ga-
nhos menos os custos, enquanto o segundo é baseado nos 
cálculos e estimativas dos participantes de ganhos menos 
os custos. 

c- Agregado
O número de pescadores na região é um pouco difícil de 
estimar. Há três tipos principais de pescadores. Há os de 
porte bem pequeno, pescadores artesanais, que pescam ou 
sem barco ou em uma canoa sem motor, geralmente de 

Participante Pesca Anual  (kg)
Lucro Anual

Declarado (US$)

Renda Líquida 
Anual Declarada 

(US$)

Renda Líquida 
Anual Calculada 
por Barco (US$)

Renda Líquida 
Anual Calculada 

Pessoal (US$)

PVBr0616061c 24.000 5.569 12.114 37.447 9.362

PVBr0616062c 7.230 10.396 5.755 4.370 4.370

PvBr0620061c 207.000 66.834 23.253 333.019 27.752

PVBr0623061c 66.700 27.847 10.721 6.388 9.875

PVBr0623061f 7.188 3.899 4.711 19.749 3.281

CTBr0622061f 9.880 5.941 4.363 6.388 6.388

CTBr0625061f 3.285 1.448 2.910 5.619 1.873

CTBr0629061f 5.300 2.228 2.878 7.134 3.567

CTBr0629062f 3.730 1.040 1.689 2.622 1.311

JPBr0701061f 3.920 2.970 2.506 4.881 4.881

JPBr0701062f 3.064 1.411 2.506 4.244 4.244

JPBr0702061f 1.380 1.392 1.949 2.340 1.170

JPBr0702062f 6.096 4.456 2.878 2.060 2.060

NMBr0705061c 1.200 2.274 2.599 3.082 3.082

VRBr0705061f 2.550 2.228 2.506 2.232 2.232

VRBr0705062f   3.200 2.089 3.481 4.060 4.060

GMBr0706061c 6.060 4.456 2.785 4.035 2.703

GMBr0707061c 88.278   - * 4.664 32.983 6.597

GMBr0707062c 25.425   - * 3.620 25.696 4.339

RIBo0713061c 14.200 10.435 7.453 10.257 2.564

TRBo0715061c 2.895 11.925 5.963 -4.585  -4.585

Figura 11: Quadro de rendas declaradas versus rendas calculadas (us$)

madeira e fabricação caseira. Estes peixes são para consu-
mo próprio, mas vendidos quando há excesso. Há também 
os pescadores que são, de algum modo, mais instrumen-
talizados e vendem peixe regularmente; eles pescam em 
uma canoa com motor. Finalmente, o terceiro tipo de pes-
cador é o que trabalha em um grande barco, com muitos 
empregados. No entanto, com o objetivo de vender peixe 
profissionalmente, todos os pescadores precisam comprar 
uma licença. 

As associações de pescadores Z-1 e Z-2 para as regiões de 
Porto Velho e Guajará-Mirim, respectivamente, têm mem-
bros pescadores comerciais pagantes. O custo de se juntar 

Região

Média de 
Renda 

Líquida 
Pessoal  
Anual 
(US$)

Número de 
pescadores 
por região

Renda 
Agregada 
Anual Por 

Região (US$)

Valor atual
(PV = A/r)

Brasil, 
alto do 

Rio
Madeira

Valor 
baixo 5.058 2.853 14.430.011 360.750.287

Valor 
alto 5.058 4.825 24.404.068 610.101.694

*O traço indica “sem resposta”
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iV- coNclusÕes
A melhor estimativa para o valor da pesca é conservadora 
e é mais uma indicação do que uma medida exata. Este 
relatório só avalia o valor da pesca para pescadores co-
merciais entre Porto Velho e a fronteira da Bolívia, portan-
to o âmbito do estudo é limitado, primeiro, por seu foco 
somente na pesca comercial. Na verdade, a subsistência 
não comercial ou pescadores que permutam foram pes-
quisados, mas suas informações não foram usadas neste 
estudo. Segundo, também é limitado espacialmente por 
focar somente no trecho do rio diretamente impactado pe-
las barragens e seus reservatórios. Além disso, os impac-
tos das barragens na pesca, devido às numerosas espécies 
anadromous e migratórias encontradas no rio, certamente 
se estenderão para além deste trecho.

A- outras regiões impactadas: Bolívia e rio 
abaixo no Brasil
Os impactos para a pesca na Bolívia deveriam ser avalia-
dos, particularmente, porque seus pescadores estão acima 
das barragens e, provavelmente, irão ser os primeiros a 
perder o acesso às espécies de peixes migratórias. Embo-
ra as informações neste levantamento sejam insuficientes 
para uma avaliação apropriada, baseado em comparações 
de mercados locais de peixes, fica claro que o valor do 
peixe na Bolívia tem o mesmo valor equivalente em US$ 
para as mesmas espécies de peixes no Brasil. Na Bolívia, 
os afluentes do Rio Madeira abrigam aproximadamente 
1.000 pescadores. Nós pudemos concluir que o valor atual 
da pesca na Bolívia, nos afluentes acima do Madeira, é de 
aproximadamente US$ 126.446.000 (R$ 272.440.000), mas 
outras análises são necessárias. Do mesmo modo, usando 
3.000 como o número aproximado de pescadores abaixo 
de Porto Velho, no Madeira e no Baixo Amazonas, nós 
podemos concluir que o valor atual da pesca abaixo da 
barragem é de US$ 379.338.000 (R$ 817.321.000). Como 
acima, nós podemos calcular valores aproximados para 
toda a pesca em média e por região. 

Incorporar os valores da pesca fora do trecho diretamente 
impactado do rio, entre Porto Velho e Guajará-Mirim, re-
sulta em um valor atual que varia da baixa estimativa de 
US$ 0,8 bilhão (R$ 1,9 bilhão) para a alta previsão de US$ 
1,3 bilhão (R$ 2,8 bilhões), mostrados nas figuras 15 e 16.
 
Dependendo dos prejuízos impostos à pesca pelo hidropro-

Região

Média de 
Renda 

Líquida 
Pessoal  
Anual 
(US$)

Número de 
Pescadores 
por Região

Renda 
Agregada 
Anual Por 

Região (US$)

Valor atual 
USD

(PV = A/r)

Bolívia, acima do 
Rio Madeira 5.058 1.000 5.057.838 126.445.947

Brasil, 
alto Rio 
Madeira

Valor 
baixo 5.058 2.853 14.430.011 360.750.287

Valor 
alto 5.058 4.825 24.404.068 610.101.694

Brasil, baixo 
Rio Madeira e 

Amazonas
5.058 3.000 15.173.514 379.337.841

Total Total

Baixo 34.661.363 866.534.075

Alto 44.635.419 1.115.854.482

Figura 15: Valor atual da pesca baseado em médias, 
incluindo a Bolívia e regiões brasileiras rio abaixo (us$)

Região

Média de 
Renda 

Líquida 
Pessoal  
Anual 
(US$)

Número de 
Pescadores 
por Região

Renda 
Agregada 
Anual Por 

Região (US$)

Valor atual
(PV = A/r)

Bolívia, acima do 
Rio Madeira 2.849 1.000 2.848.800 71.220.007

Brasil, Porto Velho 11.119 2.325 25.852.215 646.305.368

Brasil, Rio 
Madeira, trecho 

entre Porto Velho 
e Guajará-Mirim

2.961 1.000 2.960.602 74.015.061

Brasil,
Guajará-Mirim 4.118 1.500 6.177.104 154.427.589

Brasil, baixo 
Rio Madeira e 

Amazonas
5.058 3.000 15.173.514 379.337.841

Total Total

50.163.434 1.325.305.867

Figura 16: Valor atual da pesca baseado em médias regionais, 
incluindo a Bolívia e regiões brasileiras rio abaixo (us$)

Todos os recursos têm valores atuais e valores futuros. 
Para representar o valor total do recurso em um único 
valor - aqueles existentes agora e os existentes no futuro, 
economistas usam o valor atual. Usos futuros são menos 
valiosos hoje que os usos de hoje, então uma taxa de 
desconto é usada para criar um valor atual de todos os 
usos atuais e futuros. O índice de desconto escolhido aqui 
é de 4%. A Administração Nacional Atmosférica e Oce-
ânica dos Estados Unidos da América (EUA) e o Banco 
Mundial, normalmente, usam uma taxa de desconto de 
3%, enquanto o Escritório de Administração e Orçamento 
dos EUA usa uma taxa de desconto de 7% para investi-
mentos privados. 

Figura 14: o valor atual de  média de salários específicos 
para certas regiões, já que pescadores da cidade têm 
salários maiores que os rurais (us$)

Região

Média de 
Renda 

Líquida 
Pessoal  
Anual 
(US$)

Número de 
Pescadores 
por Região

Renda 
Agregada 
Anual Por 

Região (US$)

Valor atual 
USD (PV = A/r)

Brasil, Porto 
Velho 11.119 2.325 25.852.215 646.305.368

Brasil, Rio 
Madeira, Trecho 

entre  Porto 
Velho e Guajará-

Mirim

2.961 1.000 2.960.602 74.015.061

Brasil,
Guajará-Mirim 4.118 1.500 6.177.104 154.427.589

Total Total

34.989.921 874.748.019

“Dois aspectos devem ser levados em consideração, a 
grandeza do Rio Madeira e o efeito imediato da redu-
ção de recrutas para a pesca do estuário e dos rios da 
planície Amazônica. Se a produção de ovos/larvas for 
proporcional à vazão do rio ou descarga de sedimen-
tos, o Rio Madeira teria uma importância quase igua-
litária com o Amazonas e uma interrupção da descida 
desses jovens poderia agravar dramaticamente o efei-
to da sobrepesca de crescimento desses estoques no 
estuário. A pesca no estuário tem uma importância so-
cial e econômica muito grande, sendo um dos poucos 
lugares em que se mantém uma exportação regular de 
pescados amazônicos. A combinação de sobrepesca e 
a construção de barragens na Amazônia já foi inves-
tigada anteriormente, com o efeito nefasto da pesca 
no Rio Tocantins e da hidrelétrica de Tucuruí sobre os 
estoques de mapará. Para avaliar a dimensão deste 
problema são necessários estudos para estimar a den-
sidade de jovens de dourada e babão (não mais ovos e 
larvas) no Rio Madeira em relação ao Rio Amazonas. 
Estes estudos devem ser feitos na desembocadura do 
Rio Madeira com o Amazonas para comparar a densi-
dade destes jovens antes da confluência dos rios.”

Ronaldo Barthem e Michael Goulding 

Omissão de impactos 
expressivos na pesca no 

estuário do Rio Amazonas 

UM EIA-RIMA CHEIO DE FALHAS...
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jeto, os custos irão mudar. Os custos potenciais são mos-
trados na figura 17, abaixo. 

B- Valores não mercadológicos
No final do levantamento, foi solicitado aos participan-
tes que respondessem a uma série de questões opinativas. 
Uma pergunta sobre a disposição do pescador em pagar 
por um eventual estudo de avaliação sobre o Complexo 
Hidrelétrico do Rio Madeira foi incluída no questionáro; 
contudo, a maioria não entendeu esta questão. Às vezes, 
parecia que o problema teria sido linguístico ou de tradu-
ção, outras vezes, de falta de compreensão mesmo e, em 
alguns outros casos, parecia que até mesmo uma hipotéti-
ca conversa já causava uma certa suspeita.

De qualquer modo, um terço dos participantes compreen-
deu a questão e respondeu positivamente, que eles deseja-
riam pagar para parar a construção da barragem. Aqueles 
que disseram sim, argumentaram com seus próprios con-
ceitos de valor de mercado sobre a importância de parar 
a construção da barragem, já que o levantamento não foi 
formulado para dar opções. Muitos não puderam apre-
sentar um valor numérico. Aqueles que apresentaram um 
valor responderam entre R$ 60 e “tudo o que eu tenho”. 
Um pescador chegou a sugerir que ele pagaria taxas men-
sais do mesmo jeito que paga atualmente a mensalidade 
da associação se houvesse uma entidade organizada para 
proteger a comunidade.

Embora esta seja uma indicação conservadora do valor da 
pesca, está claro que ele é significativo o suficiente, e que 
indica a necessidade de outras pesquisas para encontrar 
uma medida exata. Somente com uma estimativa correta 

dos custos totais dos benefícios do hidroprojeto pode ser 
feita uma política eficiente economicamente. Os custos de 
construção do projeto hidrelétrico do Rio Madeira estão 
próximos a R$ 25 bilhões e o projeto coloca o valor da 
pesca, para mais de US$ 1,3 bilhão, em risco, causando 
um enorme prejuízo particularmente, à pesca dos peixes 
mais valorizados comercial e culturalmente, a dourada e 
o bagre grande. 

CUSTOS RELATIVOS DA POTENCIAL PERDA DE PESCA

Tamanho da perda de pesca

50% 33% 20% 12%

Médias 
sobre 
as re-
giões

2.853 433.267.037 259.960.222 173.306.815 103.984.089

4.825 557.942.741 334.765.645 223.177.096 133.906.258

Médias por 
regiões

específicas 
662.652.934 437.350.936 265.061.173 159.036.704

Figura 17: custos de potenciais perdas para a pesca (us$)
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1f) Durante a subida dos grandes bagres, existe alguma 
preferência por estes indivíduos no posicionamento da 
calha do rio? Quais as implicações deste aspecto no me-
canismo proposto?

1g) Quais os meses do ano em que a possível exis-
tência da barragem poderia prejudicar de forma mais 
significativa a subida dos grandes bagres? Existe al-
guma preferência por estes indivíduos de posiciona-
mento da coluna d’água, e esse aspecto influenciaria 
em sua transposição?

1h) Existe alguma possibilidade alternativa ao STP pro-
posto para garantir a subida das espécies migradoras?  

2a) (Sobre a descida de ovos, larvas, jovens e adultos para 
repovoar e garantir a variabilidade genética as áreas a ju-
sante) Qual a representatividade das quantidades de larvas 
e juvenis de dourada, piramutaba e demais migradores, 
que derivam na cheia, na vazante, na seca e na enchente 
do rio Madeira, para a manutenção do estoque pesqueiro e 
conservação das espécies?
 
2b) Quais as possibilidades de descida viável de ovos, 
larvas, juvenis e adultos das espécies migradoras do 
rio Madeira pelo mecanismo de transposição proposto, 
turbina e vertedouro, nas diferentes épocas do ano? A 
existência ou não de dique de contenção de sedimentos 
altera essas condições?
 
2c) Ovos, larvas e juvenis das diferentes espécies de pei-
xes da bacia do rio Madeira, durante a deriva, encontram 
restrições similares (velocidade de correnteza, modifica-
ções abruptas em pressão, etc) àquelas que provavelmente 
encontrarão com a implantação e operação dos reserva-
tórios, considerando as diferentes épocas do ano? Qual a 
magnitude dessas alterações?

2d) Tomando como base as características de pas-
sagem pela turbina, como altura da tomada d´água 
(com ou sem dique de contenção), desnível, diferença 
de pressão, rotação, turbulência, qual a taxa de mor-
tandade esperada para ovos, larvas, juvenis e adultos 
das diferentes espécies de peixe de maior ocorrência 
na região estudada?

2e) Caso a descida das espécies, nas diferentes fases de vi-

da (ovos, larvas, juvenis e adultos), seja prejudicada pelas 
barragens, quais os impactos esperados para os estoques 
pesqueiros e para a conservação das espécies da ictiofauna 
da bacia do rio Madeira e bacia Amazônica, em especial 
para dourada e piramutaba?
 
2f) Qual a possibilidade de que não haja deposição de ovos, 
larvas e juvenis no fundo do futuro reservatório (cesse a 
deriva) e que não haja modificação significativa na taxa 
de predação destes indivíduos? 

3a) (Sobre espécies endêmicas e perda de habitats) Qual a 
possibilidade da não ocorrência de espécies endêmicas na 
área de influência direta do empreendimento?
 
3b) Qual a possibilidade de que espécies possivelmente en-
dêmicas não sejam extintas com a implantação e operação 
do empreendimento?

3c) Qual a relevância da possível ocorrência de espécies 
endêmicas ainda não inventariadas, na área de influên-
cia do empreendimento, que poderão vir a ser extintas, 
mesmo antes de serem conhecidas, com a implantação e 
operação das usinas? 

3d) Qual o impacto esperado sobre as populações (in-
clusive aquelas com alta intensidade reprodutiva) que 
possuem áreas de vida que englobam este trecho do rio 
Madeira e tributários?
 
3e) Quais os riscos de extinção local ou global, decor-
rente dos impactos gerados pela implantação e operação 
do empreendimento, principalmente considerando o STP e 
possível mistura de fauna?
 
3f) A nova condição ambiental a ser estabelecida pelo em-
preendimento propiciará a manutenção da biodiversidade?

3g) Caso o STP não apresente os resultados esperados e/ou 
as alterações paisagísticas representem impactos negati-
vos sobre a deriva de ovos, largas e juvenis de espécies 
migradoras, quais medidas compensatórias podem ser 
propostas?
 
3h) Qual é a relevância do rio Madeira, em condições na-
turais, para conservação da dourada, piramutaba e outros 
migradores na Bacia Amazônica?

Hidrelétrica e Transposições, respectivamente, solicitando 
a elaboração de questionamentos a serem submetidos à 
empresa proponente e especialistas contratados.
 
Sobre a ictiofauna do rio Madeira, as questões mais rele-
vantes abordam duas temáticas: a) a interrupção do fluxo 
genético no Rio Madeira, principalmente dos bagres mi-
gradores; b) o impacto na assembléia de peixes em geral. 
A preocupação com a imprevisibilidade dos impactos so-
bre a ictiofauna é salientada devido a sua grande riqueza e 
à necessidade de entendimento da representatividade des-
sas espécies em termos locais, regional e global. 

Dada a especificidade e o primor técnico que este assun-
to deve ser tratado, é de fundamental importância, para 
efetivamente contribuir com o processo, que seja contra-
tado especialista de notório saber, com conhecimento e 
experiência comprovada em estudos da ictiofauna do rio 
Madeira e tributários, especialmente quanto a proposição 
de medidas de conservação e manejo das espécies. 

Perguntas:
1a) Com base em informações atuais sobre STPs (siste-
nas de transposição de peixes), quais as possibilidades de 
sucesso do mecanismo proposto em relação às espécies 
migradoras e ao número de indivíduos que utilizam o rio 
Madeira como rota migratória?

1b) O que as possíveis alterações qualitativas e quantitati-
vas dos peixes migradores transpostos podem representar 
para conservação dessas espécies no rio Madeira e na ba-
cia Amazônica, em especial para dourada e piramutaba?
 
1c) Quais as conseqüências da possível mistura de algumas 
populações de peixes, e da segregação de outras, ocasio-
nada pelo STP, para composição da ictiofauna regional?
 
1d) Se o STP projetado não possibilitar a subida das es-
pécies-alvo, qual o impacto esperado nos estoques pes-
queiros e na conservação dessas espécies nas bacias do rio 
Madeira e Amazônica?

1e) Qual o dimensionamento mínimo (profundidade, 
largura, distância, declividade, vazão, turbulência e 
sinuosidade) necessário, projetável, para garantir a efi-
ciência e a eficácia da subida das espécies-alvo pelo 
STP proposto?

baixo, publicamos - literalmente - trechos do Pa-
recer Técnico realizado pela equipe do Ibama so-
bre a ictiofauna no Complexo Hidrelétrico do Rio 

Madeira. A constatação da necessidade de realizar ava-
liações mais consistentes sobre o projeto acabou sendo 
ignorada pelo próprio órgão responsável pela emissão da 
licença ambiental. Do mesmo modo, foram ignoradas a 
maioria das perguntas feitas pela equipe, transcritas aqui. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 
INFORMAÇÃO TÉCNICA nº 19/2007

- COHID/CGENE/DILIC/IBAMA
 

Brasília, 23 de Abril de 2007. 
A: Coordenadora de Energia Hidrelétrica e Transposições 
Moara Menta Giasson 
Assunto: Aproveitamentos Hidroelétricos Santo Antônio e 
Jirau – Rio Madeira 
Processo nº: 02001.003771/2003-25 

I – INTRODUÇÃO
Esta informação técnica tem como objetivo o atendimento 
dos despachos exarados às folhas 1553, 1554 e 1555 do 
processo nº 02001.003771/2003-25, pelo Diretor de Licen-
ciamento Ambiental, pelo Coordenador Geral de Infra-Es-
trutura de Energia Elétrica e pela Coordenadora de Energia 

PERGUNTAS NUNCA RESPONDIDAS
ICTIOFAUNA

A




