
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO DA 
ICTIOFAUNA DA UHE CAMPOS NOVOS

Soltura de Peixes Nativos 
no Rio Canoas

A Enercan, em parceria com a Piscicultura Panamá, 
iniciou, em fevereiro de 2016, um projeto experimen-
tal de introdução de alevinos no reservatório formado 
pela Usina Hidrelétrica Campos Novos, no leito do rio 
Canoas. Essa atividade será realizada diversas vezes 
até 2018. E ao �nal da experiência, um total de 120 mil 
peixes nativos será solto no lago, em especial as 
seguintes espécies: piracanjuba, dourado, curimbatá, 
piava, mandi-amarelo, suruvi e pintado.

A soltura de peixes nativos é uma atividade ambiental 
de enorme relevância, tanto para a preservação das 
espécies que estão sendo soltas, como também para 
as demais espécies que habitam a bacia do rio 
Canoas. Sua concretização inicia-se após a realização 
de estudos e pesquisas sobre as espécies nativas, a 
estrutura da comunidade de peixes, reprodução em 
cativeiro, proteção das áreas de desova e medidas de 
manejo da ictiofauna. A meta é contribuir para a 
preservação das espécies nativas e manutenção de 
um lago ambientalmente conservado e povoado. 

Estudar o comportamento dos peixes que habitam o 
reservatório da Usina Hidrelétrica Campos Novos é 
fundamental para garantir a sobrevivência das espé-
cies. Consciente dessa premissa, a Enercan executa, 
desde 2003, trabalhos de identi�cação, coleta e 
análise da ictiofauna. O objetivo é reunir informações 
para conhecer a dinâmica populacional e os ciclos 
biológicos desses peixes, o que possibilita de�nir 
ações especí�cas para assegurar a reprodução e a 
abundância das espécies no reservatório.

Em parceria com a Piscicultura Panamá, a Enercan 
realizou relevante estudo com as espécies nativas, 
desenvolvendo tecnologia para reprodução, larvi-
cultura, alevinagem e nutrição dos peixes típicos da 
região. Assim, além de fortalecer ações de 
conservação da ictiofauna nativa, o trabalho propor-
cionou conhecimento necessário para orientar 
futuras ações de repovoamento do reservatório da 
UHE Campos Novos e dos rios tributários.
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Curimbatá
Nome Cientí�co: 
Prochilodus lineatus
Tamanho: 80 cm

Jundiá 
Nome Cientí�co: 
Rhamdia quelen
Tamanho: 40 cm

Traíra
Nome Cientí�co: 
Hoplias malabaricus
Tamanho: 70 cm

Piava
Nome Cientí�co: 
Leporinus obtusidens
Tamanho: 80 cm

Cará
Nome Cientí�co: 
Geophagus brasiliensis 
Tamanho: 30 cm

Saicanga
Nome Cientí�co: 
Acestrorhynchus pantaneiro
Tamanho: 30 cm

Mandi Amarelo
Nome Cientí�co: 
Pimelodus maculatus
Tamanho: 60 cm

Lambari
Nome Cientí�co: 
Astyanax bimaculatus
Tamanho: 15 cm

Piracanjuba
Nome Cientí�co: 
Brycon orbignyanus
Tamanho: 50 cm

Pintado
Nome Cientí�co: 
Pseudoplatystoma corruscans
Tamanho: 100 cm

Cascudo
Nome cientí�co: 
Hypostomus commersoni
Tamanho: 60 cm

O reservatório da UHE Campos Novos 
conta com várias espécies nativas de 
peixes. As mais conhecidas são as 
seguintes: 

Especies nativas da região


