
O PROGRAMA 

PEIXE VIVO



Programa Peixe Vivo

O Programa Peixe Vivo foi lançado em junho de 2007 por iniciativa da

Cemig. Ele prevê a criação e expansão de ações voltadas para a

preservação da fauna aquática nas bacias hidrográficas onde existem

empreendimentos da Empresa. O Programa procura ampliar as

pesquisas e alternativas preventivas para as ações de geração de

energia com o menor impacto possível à ictiofauna, contando sempre

com o envolvimento da comunidade.



Geração Cemig

- Mais de 60 Usinas

Hidrelétricas em

virtualmente todas as

bacias hidrográficas

de Minas Gerais.



- Riscos de acidentes diversos 

envolvendo a ictiofauna



Etapas na criação do Programa Peixe Vivo.

1) Reconhecer que existem riscos na interação entre usinas e peixes.

2) Criação de uma estrutura dentro da empresa para avaliar os riscos, propor e
executar ações para a sua mitigação.

3) Buscar parcerias e idéias internas e externas à CEMIG para que a estratégia
de ação fosse criada.



- Primeiro passo: Consultas a entidades 

externas e internas

Pesquisadores PesquisadoresABRAGE Biodiversitas

Pescadores IBAMA Empregados CEMIG



Missão do Programa Peixe Vivo : 

“Apoiar a Cemig GT a minimizar o impacto sobre a ictiofauna

buscando soluções e tecnologias de manejo que integrem a geração 

de energia elétrica com a conservação das espécies de peixes 

nativas,  promovendo o envolvimento da comunidade.”



Princípios do Programa Peixe Vivo

1- Adotar critérios científicos para tomada de decisões.

2- Modificar práticas adotadas de acordo com informações geradas.

3- Incentivar a divulgação de informações do programa para a sociedade

4- Trabalhar em parceria com outras instituições.



Equipe: Biologia Pesqueira e apoio em 

Paradas de Máquina

Raquel Loures

Processos: Apoio em questões relativas biologia

pesqueira e monitoramento de peixes à jusante de

UHEs. Apoio em coletas de campo, redação de

especificações técnicas, avaliação de relatórios,

acompanhamento de bancos de dados. Apoio na

definição e aplicação da metodologia de coleta de

peixes à jusante de UHEs. Avaliação dos resultados

e relatórios.Coordenação e acompanhamento de

projetos nestas áreas. Equipe: Ricardo José, Flávia,

Fernanda e biólogos de campo.

Adequação de UHEs

EN

Processos: Apoio na adequação de procedimentos

e regras operativas de UHEs, na adequação

estrutural e na busca por soluções de engenharia

para diminuir o risco de morte de peixes em usinas.

Acompanhamento e coordenação de projetos nesta

área.

Ger. Estudos e Manejo da 

Ictiofauna

Newton Prado

Coordenação Peixe Vivo

João Lopes

Transposição e Piscicultura

João Lopes

Processos: Apoio em questões relativas a

piscicultura e transposição de peixes. Apoio á

reprodução, larvicultura, produção, peixamentos.

Redação e avaliação de especificações técnicas e

procedimentos das pisciculturas, avaliação de

relatórios. Acompanhamento de monitoramentos,

projetos e avaliações relacionadas á transposição de

peixes. Coordenação e acompanhamento de

projetos nestas áreas. Equipe: Fernanda e Flávia.

Comunicação Social

CE

Processos: Apoio em questões relativas á aspectos

de comunicação social, marketing e relacionamento

com a comunidade. Coordenação e

acompanhamento de projetos nesta área

CEMIG: 

-04 biólogo(a)s

- 01 Anal M. Ambiente

. 01 jornalista

- 01 estagiária

UFMG

. 01 biólogo de campo

. 03 estagiário(a)s

Três Marias

. 2 biólogos

Uberaba

. 3 biólogo(a)s 

Uberlândia

. 1 biólogo

Itutinga

. 1 biólogo



F
in

a
n

ç
a

s

Peixe Vivo

M
e

rc
a

d
o

P
e

s
s
o

a
s

T
e

c
n

o
lo

g
ia

Manejo e

Conservação

Pesquisa

e

Desenvolv.

Relação 

com a

Comunidade



Pesquisa e Desenvolvimento



Projetos:

. Projetos iniciados:

- (4) - Avaliação de risco e morte de peixes em usinas da Cemig (UFMG); Comportamento de peixes a jusante de

barragens-subsídios para a conservação da ictiofauna (UFLA); Desenvolvimento de índices de integridade biótica para avaliação

de qualidade ambiental e subsídio para a restauração de hábitats em áreas de soltura de alevinos (UFMG, UFLA, CEFET, PUC-

Minas) e Avaliação da eficácia de repovoamento nas represas de Nova Ponte e Volta Grande (UFMG).

. Projetos em continuação:

- (3) – P&D 200: Transposição de Peixes: comportamento na natureza e características bio-mecânicas e natatórias

de espécies migradoras brasileiras; P&D 208: Reprodução e larvicultura de Siluriformes na Estação de Piscicultura de Volta

Grande e Centro de Excelência em Ictiologia de Volta Grande

. Projetos encerrados:

- (1) – P&D 142-:valiação da Tolerância de Peixes em Relação a Variações Bruscas de Pressão e Influência da

Pressão sobre a Capacidade Natatória dos Peixes

. Projetos em contratação:

- (3) – P&D - Desenvolvimento de ferramentas moleculares (DNA) para monitoramento ambiental de peixes e

plantéis de piscicultura. – P&D Remotely Operated Vehicle – P&D – Protótipo de Barreira Eletro-mecânica

. Recursos alocados em projetos de janeiro a novembro 2010:

- R$ 2.090.149,23

. Recursos totais alocados em projetos:

- R$ 20.000.000,00



Centro de Excelência em Ictiologia de 

Volta Grande

UFMG, UFLA, PUC-Minas, IEF, IBAMA

Objetivos:

- Agregar pesquisadores de diversas

instituições

- Desenvolver pesquisas e geração

conhecimento para a conservação de peixes

- Aplicar o conhecimento gerado em

programas de conservação efetivos

- Auxiliar na formação de

profissionais capacitados na área

- Disseminar o conhecimento para

centros de pesquisa, empresas, governo e

sociedade.



Universidades
Pesquisadores

Estudantes

Projetos

Financiamento

CEMIG
Infra-Estrutura

Projetos

Financiamento

Órgãos de 

Fiscalização
Apoio Institucional

Projetos

Financiamento

Centro de Excelência em Ictiologia 

de Volta Grande

Estratégias de Conservação

da ictiofauna mais efetivas

Formação e capacitação de

Profissionais da área

Produção de conhecimento

Educação Ambiental

Marketing ambiental e

redução de passivos ambientais



Centro de Excelência em Ictiologia de Volta Grande

Reformas em todos os prédios da 

Estação de Piscicultura

Reformas nos tanques

Construção de um laboratório extra para 

reprodução e um laboratório para estudos 

de sanidade e análises genéticas.

Construção de um centro de recebimento 

de visitantes com aquários e auditórios

Construção de um laboratório de 

avaliação de comportamento de espécies 

nativas.

Parcerias com universidades e fundações 

para gestão do centro.

Reformas nos prédios

Projeto do Centro de Visitantes



Comunicação e Envolvimento

da Sociedade



Publicações



Seminários, Fóruns e 

Encontros

Curso de Piscicultura Fórum do Rio Grande Competição de Remo

Semana do Meio Ambiente Lançamento do Programa





Manejo e Conservação



- Piscicultura e Repovoamento com espécies nativas

- Transposição de Peixes

- Avaliação e Restauração de Habitat

- Coletas e Monitoramento da Ictiofauna

- Engenharia Preventiva/Adequação de Usinas

- Monitoramento e Controle em Paradas de Máquinas.

Áreas de Atuação 



Prevenção de Morte de Peixes em Usinas 

Estratégia de Trabalho

- Análise de dados para direcionamento estratégico

- Criação de Instruções de Trabalho Específicas

- Monitoramento Intensivo da Ictiofauna

- Projetos de Engenharia Preventiva

- Treinamento de Operadores, Mecânicos e Engenheiros

- Criação de Índices de Desempenho Específicos



A espécie mais citada nos

ROAs de morte de peixes é

o mandi. Esta espécie

aparece em 65% dos ROAs

registrados. Em seguida

vêm a curimba com 23% e

corvina com 16% de

citações. O jaú, espécie

ameaçada de extinção no

estado de Minas Gerais, é

citada em cerca de 4% dos

ROAs.

Análise de Dados para Direcionamento Estratégico



Criação de Instruções de Trabalho Específicas

IS-47

Proteção da Ictiofauna na 

operação e  manutenção de 

usinas hidrelétricas.



Monitoramento Intensivo da Ictiofauna

Monitoramento no canal de 

fuga antes de manobras feito 

por equipe de Biólogos



Monitoramento Intensivo da Ictiofauna

Análise de dados e avaliação do risco potencial da manobra



Acompanhamento das manobras

Oxímetro

Entrada da água da sucção 

pelo fundo do balde.

Saída da água da sucção 

pela escoltilha



Projetos de Engenharia Preventiva

Instalação de Grade Stop-Fish

Afogamento de saídas de água

Instalação de bicos de ar-comprimido na sucção



Treinamento de Operadores, Mecânicos e Engenheiros

Curso Tópicos em Manejo e Conservação 

da Ictiofauna para o Setor Elétrico.



Criação de Índices de Desempenho Específicos

-Indicador Biomassa Afetada (BA) – Indicador Estratégico da CEMIG

-O indicador apresenta a biomassa afetada (quantidade de peixes mortos, em kg), em 

decorrência da manutenção e operação Usinas, acumulado trimestralmente.

1° Trim/2010 2º Trim/2010 3º Trim/2010 4º Trim/2010

BA 641,4 648,32 752,73

Meta 1.045 1.385 1.600 2.000
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Resultados



Expurgo de MRA



Premiações



Reconhecimento Ambiental



Convite



Obrigado.

Newton Jose Schmidt

newtonj@cemig.com.br


