
Monitoramento
de Peixes



Olá, pescador! 
Em 2020, a nossa Campanha de Monitoramento de Peixes será um pouco 
diferente. Devido à pandemia causada pela COVID-19, não podemos ir 
pessoalmente até você para conversar olho no olho. Então, preparamos este 
material sobre sua importante colaboração nos estudos a respeito das 
espécies de peixes da nossa região. 

Mais uma vez, contamos com a sua participação. 

Cuide-se e até breve!



O que é o Monitoramento de Peixes? 
A Aliança Energia monitora as espécies de peixe mais frequentes no rio Grande, reservatório da Usina 
de Funil, pelo Sistema de Transposição para Peixes (STP).  Esse monitoramento ajuda, por exemplo, 
a avaliar a rota migratória, reprodução e desenvolvimento dos peixes do rio Grande. 

Entenda como funciona: 

O peixe que utiliza o  
Sistema é identificado 
e medido.

Em seguida, 
é pesado.  

Por fim, recebe
uma etiqueta de
identificação.

Depois de realizado
o processo, o peixe
é devolvido ao rio. 

Único sistema no país a realizar 
a transposição por elevação 
completa (como um elevador), 
o STP funciona durante a 
piracema, ajudando na subida 
dos peixes e permitindo que as 
espécies do rio Grande 
continuem seu ciclo natural.



Como você pode contribuir?
Se você pescou um peixe identificado com uma etiqueta, quer 
dizer que você pode colaborar com estudos sobre as espécies 
da nossa região.

Quando você, pescador, devolve as etiquetas, os especialistas 
da Aliança podem comparar as informações atuais com as 
que foram coletadas no dia em que os peixes receberam 
a marcação. Esses dados são muito importantes para o 
estudo e a análise sobre as especies monitoradas, 
pois ajudam a saber, por exemplo, o quanto 
cresceram e o caminho que percorreram.  

+ de 160
etiquetas foram

devolvidas

+ de 40
espécies

foram identificadas

Em 2019:



Como devolver as etiquetas? 
Isso é fácil. Você pode fazê-lo de duas maneiras:

BR 381 – Km 662, s/n°, 
Estrada da Ponte de Funil, 
Perdões/MG

É muito importante que você envie as informações abaixo junto as etiquetas:

Sobre o peixe:
Número da etiqueta:
Espécie:
Peso:
Tamanho:
Lugar onde foi pescado:
Data em que foi pescado:

Importante!
Você pode enviar várias etiquetas,  
mas não se esqueça de preencher
os  dados Sobre o Peixe para cada
etiqueta, combinado? 

Seus dados:
Nome completo:
Rua:
Número da casa:
Bairro:
Cidade:
CEP:
Telefone: 

(31) 9 9732-3313
Informe também o seu 
nome e endereço completo.

Ou envie a etiqueta para o
endereço da UHE Funil:

Envie uma foto da etiqueta para o 
número de WhatsApp:  



Você contribui para os estudos e 
monitoramento e ainda ganha brindes!
Ao receber as etiquetas e os dados, nossa equipe irá enviar um brinde para 
o endereço indicado na correspondência ou WhatsApp (31 9 9732-3313); 
não se esqueça de verificar se os dados estão corretos. 

A sua parceria é muito importante nesse processo. 
Contamos com você mais uma vez!

www.aliancaenergia.com.br

youtube.com/aliancaenergia

parquebotanicoalianca

linkedin.com/company/aliança-energia


