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       Em decorrência das condições ambientais, de ordem antrópica e natural, predominantes 
no território cearense, acontece com uma certa frequência episódios de mortandade de peixes 
nos açudes.
        A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - Cogerh ao longo dos últimos 
anos, na qualidade de órgão gestor dos recursos hídricos, tem-se preocupado com estes 
eventos e buscado uma forma de tratá-los e de dar uma resposta para a sociedade.
       Uma questão fundamental para tratar estes episódios é poder ordenar o levantamento de 
informações de forma a permitir o diagnóstico das causas, o que a Cogerh tem buscado, para 
tanto já foi elaborado um guia denominado de "Metodologia para diagnóstico da mortandade 
de peixes", através de convênio firmado com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico - 
CENTEC em 2007.
       Posteriormente, em 2010, foi realizado o curso “Diagnóstico de mortandade de peixes”, 
que teve como público-alvo os técnicos das gerências regionais.
      Agora buscando avançar e consolidar o que já foi produzido e pensado a respeito da 
ocorrência da mortandade de peixes, e também em decorrência de estarmos atingindo um 
novo estágio do tratamento deste tema, é que foi elaborado o presente documento, que 
apresenta procedimentos e técnicas de investigações adaptadas a realidade da Companhia, as 
quais serão validadas e aprimoradas na medida que forem aplicadas.
        Temos o firme desejo de se ter uma transparência e uma resposta rápida para cada um 
dos episódios de mortandade de peixes.

Walt Disney Paulino
Gerente de Desenvolvimento Operacional

APRESENTAÇÃO
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    A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará tem como missão gerenciar os 
recursos hídricos de domínio do Estado do Ceará e da União, por delegação, no que tange sua 
quantidade e qualidade, contribuindo, assim, para o melhoramento do bem-estar da população.
     Alterações na qualidade da água de um açude, tanto de ordem natural como antrópica, cujas 
consequências ao ambiente e à sociedade caracterizem prejuízos aos múltiplos usos dos 
reservatórios hídricos e, consequentemente, à sustentabilidade das regiões semiáridas cearenses 
são, portanto, alvo de investigação e monitoramento da Companhia.
      Nesse sentido, a frequente ocorrência de mortandade de peixes nos açudes do estado do Ceará 
e a busca da sociedade por explicações das causas significantes destes eventos repentinos se 
configuram como  demandas da Cogerh, de maneira que se possa oportunamente entender o 
problema e reduzir a possibilidade de incidentes futuros.
    Porém, a investigação das causas da mortandade dos peixes e a sistematização dos dados 
obtidos envolvem uma série de ações e etapas implementadas em campo e escritório que 
necessitam de padronização e organização, para que os resultados conservem a qualidade 
esperada e os objetivos sejam atingidos mais facilmente.

      Este documento estabelece um conjunto de procedimentos e técnicas referentes a investigação 
da mortandade de peixes,  delimitando competências e pontuando as ações necessárias para que a 
prática seja implementada pelos colaboradores da Cogerh em suas atividades de 
operacionalização e monitoramento dos açudes do Estado.



Pág | 8

3.1. Etapas

            O conjunto de atividades de investigação das causas da mortandade de peixes, que se iniciam 
pela observação do evento em campo e resultam na elaboração do relatório técnico e divulgação de 
resultados, podem ser resumidas pelo fluxograma da figura 01.

       A seguir as etapas serão descritas de maneira que se compreenda a sistemática das ações 
relacionadas ao monitoramento, notificação e investigação da mortandade de peixes.

3.2. Descrição das etapas           
           
3.2.1 Levantamento de dados preliminares

           A mortandade de peixes causada por fatores naturais, principalmente oriundos de alterações 
bruscas nos fatores climáticos, apresentam evidências mesmo antes da morte dos primeiros peixes, 
tais como comportamento anormal dos animais, mudança na dinâmica ambiental do açude, alteração 
na cor e odor da água e incidência de ventos fortes. 
          Desta forma, o monitoramento destes parâmetros e o conhecimento preliminar deste conjunto 
de indicadores além de servirem como subsídio na investigação da causa da morte dos organismos 
aquáticos, podem orientar medidas prévias que evitem maiores prejuízos aos piscicultores que, 
durante eventos críticos, geralmente perdem na totalidade suas produções.
           Em casos que já tenha ocorrido a mortandade de peixes, o  técnico designado para o trabalho 
de investigação, antes de ir a campo, deve realizar levantamento de informações secundárias (banco 
de dados), de maneira a colaborar com o entendimento do cenário atual do ambiente afetado e, 
principalmente, tornar as etapas do procedimento investigativo mais objetivas, otimizando tanto o 
tempo de execução do processo como minimizando os custos operacionais.

Levantamento de dados preliminares

Notificação das partes interessadas

Investigação de Campo
(Amostragem de água, sedimento e peixes)

Elaboração do Relatório Técnico

Divulgação das informações investigadas

Figura 01 - Fluxograma metodológico das ações relacionadas à investigação da mortandade de peixes.
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MORTANDADE DE PEIXES:  Procedimentos e técnicas de investigação

      Entre os dados fundamentais a serem consultados, podemos citar: o mapa da região e do corpo 
hídrico onde ocorreu o evento; informações quanto aos tipos de uso e ocupação do entorno do 
açude; identificação de fontes pontuais de poluição hídrica no corpo hídrico; e dados meteorelógicos 
da região referente aos dias antes e durante o evento notificado. 
   O levantamento das características ambientais da região investigada pode determinar, por 
exemplo, os melhores locais e procedimentos de amostragem ou mesmo a quantidade de pontos a 
serem monitorados, mas principalmente pode auxiliar na identificação das causas da mortandade, 
após as atividades de campo.
       Tipicamente essas informações são representadas pelos seguintes dados: velocidade e direção de 
ventos; pluviometria; temperatura e pressão atmosférica; tipo de solo e vegetação; dados de 
qualidade e quantidade de água do corpo hídrico afetado e histórico de problemas ambientais 
ocorridos na região.
    Abaixo segue lista de alguns bancos de dados online onde estas informações podem ser 
encontradas:

          Temperatura do ar, umidade relativa, radiação incidente total, precipitação pluviométrica, 
          pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos: 
          www.funceme.br/index.php/areas/rede-de-monitoramento/plataforma-de-coleta-de-dados
          (Funceme).
        
          Características geoambientais da região: 
          www.atlas.srh.ce.gov.br (SRH); 
          www.funceme.br/index/areas (Funceme); 
          www.ibge.gov.br/home/geociencias/recursos naturais/default.shtm (IBGE)
         
          Informações de qualidade e quantidade de água: 
          www.hidro.ce.gov.br/ (Cogerh/Funceme)
          http://172.31.136.19/cogerh/welcome.do (Sipom/Cogerh - intranet)

3.2.2 Comunicação entre as partes interessadas

      A ocorrência de mortandade de peixes em mananciais hídricos representa em primeira análise 
um importante indicador de alterações nas condições ambientais do ecossistema. Então, 
considerando os múltiplos usos das águas dos reservatórios, pode-se perceber que a qualidade das 
águas e o acompanhamento dos eventos de mortandade de peixes nos açudes são de grande interesse 
para a Cogerh e de outras instituições correlatas, as quais podem ser notificadas dos possíveis 
eventos.
    No que se refere à Cogerh, a comunicação entre o Agir e a Gerência Regional é de grande 
importância para garantir a agilidade das ações de investigação, uma vez que as evidências do 
incidente desaparecem facilmente. A figura 02 apresenta a sistematização das ações no processo de 
notificação da mortandade de peixes.

Agir
* Monitorar a ocorrência de 
fatos atípicos
* Comunicar imediatamente 
à Gerência Regional

Gerências Regionais

* Confirmar fato
* Notificar o mais rápido 
possível à Gedop

Gedop

* Notificar as instituições 
interessadas
* Divulgar resultados

Figura 02 - Sistematização da comunicação entre os representantes da Cogerh na notificação da mortandade de peixes
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          Quanto às instituições interessadas que devem ser notificadas para monitoramento e 
fiscalização das causas e consequências da morte dos peixes, destacam-se as seguintes:
SRH – Tendo como missão promover a oferta, gestão e a preservação dos recursos hídricos, 
especialmente através da Cogerh, o acompanhamento e a investigação da mortandade de peixes em 
açudes são competências inerentes as atividades da Secretaria, devendo, portanto, ser notificada, 
através do contato: goretti.ximenes@srh.ce.gov.br ou (85) 3101-4056.

ANA – Caso o açude onde tenha ocorrido o incidente seja federal, a ANA deverá ser notificada pelo 
telefone: (61) 2109-5400, ou e-mail: fcoviana@ana.gov.br. 

SEMACE – Tendo como linhas de ação o programa de monitoramento dos recursos hídricos e a 
fiscalização ambiental, denúncias de eventos de mortandade e do descarte inadequado dos peixes 
devem ser comunicados  ao órgão, através do Disque Natureza: 0800-275-22-33 ou e-mail: 
semace@semace.ce.gov.br.

IBAMA – Caso as causas da mortandade de peixes ou seus impactos se configurem em áreas rurais, 
o IBAMA como competência federal sobre o meio ambiente deve ser comunicado através de sua 
Ouvidoria: 0800-618080 ou (85) 3227-9081.

SPA – A quantidade e qualidade do pescado produzido no Estado remetem aos objetivos da 
Secretaria, que deve ser notificada quanto à ocorrência de eventos indicadores de possíveis 
alterações que afetem esta produtividade. 
Contato: (85) 8893-7054 ou cmanuel.simoes@spa.ce.gov.br.

DNOCS – Caso o açude onde tenha ocorrido o incidente seja federal, o Dnocs deverá ser notificado 
pelo telefone: 0800-610021.

3.2.3 Investigação de campo

        A investigação de campo é a etapa na qual as ações envolvem coletar e documentar 
informações em pontos estratégicos do local onde ocorreu o evento, com o objetivo de determinar as 
possíveis causas da mortandade de peixes, bem como mensurar a perda ocorrida. 
       As informações coletadas em campo devem permitir que o investigador possa responder pelo 
menos quatro questões elementares: A mortandade foi causada por fatores naturais ou por atividade 
humana? Qual o mecanismo da mortandade (intoxicação, asfixia ou doença)? O que causou o início 
da mortandade? Qual a estimativa de indivíduos mortos?
           As ações devem iniciar pelo reconhecimento da área afetada através de mapas 
georreferenciados da região, seguido do registro por imagens do local e do entorno dos pontos 
visitados. O preenchimento dos formulários de campo e a coleta de amostras são as principais ações 
a serem executadas, portanto, devem iniciar o quanto antes, garantindo uma boa coleta de 
informações.
        É de fundamental importância que antes de sair a campo, o técnico designado para a 
investigação confira o material para a realização do diagnóstico. A listagem da tabela 1 apresenta os 
materiais ou equipamentos específicos que podem ser utilizados.
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            Tabela 1 – Lista de equipamentos básicos para realização da investigação em campo.

3.2.3.1 Preenchimento do Formulário Básico

         O Formulário Básico tem como objetivo auxiliar e sistematizar a identificação e registro das 
principais informações do evento de mortandade de peixes ocorrido. 
      O preenchimento do formulário deve inicialmente abordar as pessoas que identificaram a 
mortandade, consultando e registrando todas as informações vivenciadas antes e durante o evento 
pelos entrevistados, inclusive fotografando todas as evidências encontradas, de maneira a ilustrar o 
relatório final a ser elaborado.
          Vale ressaltar que os pescadores ou ribeirinhos, por estarem em contato constante com o corpo 
hídrico, possuem rico conhecimento acerca das peculiaridades do ecossistema investigado. Por 
exemplo, espécies de peixes típicas, ocorrências de mortandades anteriores, possíveis fontes de 
poluição, horário e intensidade que começou a mortandade ou o surgimento de características 
atípicas no corpo hídrico são informações importantes e que os moradores locais facilmente 
observam. 

Coleta de água

1. Garrafa de coleta (Van Dorn)

2. Sonda multiparamétrica

3. Disco de Secchi

4. Recipientes de vidro e plástico para 
as
    

Coleta de amostras  de 

1. Kit de dissecação de peixe

2. Cilindro de oxigênio

3. Soluções de formalina

6. Sacos de transporte de peixe vivo

5. Puçá e rolo de fita adesiva

6. Gelo para refrigeração das amostras

 5. Isopor para acondicionamento das
     amostras

4. Papel alumínio

Coleta de sedimento

1.Sacos plásticos ou recipientes para 
as
   
2. Draga coletora de sedimento

3. Etiquetas de identificação

 4. Luvas de proteção para manuseio 
da
     

Registro de informações 

1. Prancheta e canetas

2. Formulários de investigação

3. Câmera fotográfica

4. Aparelho GPS

6. Profundímetro

 5. Anemômetro
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           A figura 03 ilustra o formulário básico proposto para a investigação, podendo o modelo 
também ser encontrado no Anexo I.

Figura 03 – Formulário básico de identificação do incidente de mortandade de peixes. 

               Pode-se observar que o formulário apresentado foi preenchido para que sirva de orientação 
aos técnicos, podendo as informações inseridas em cada investigação diferenciarem, desde que a 
análise siga as orientações expostas a seguir: 
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CAMPOS DO FORMULÁRIO

1. Data e hora da pesquisa 

    Preencher com informações do início do trabalho de campo.

2. Corpo hídrico

    Nome do corpo hídrico afetado. Para facilitar a identificação, incluir também o nome popular que 

a comunidade local chama o manancial.

3. Localização 

    Município e localidade onde está inserido o corpo hídrico. Se o corpo hídrico estiver localizado 

em uma propriedade é aconselhável registrar.

4. Técnico responsável 

    Campo destinado às informações pessoais do técnico designado ao trabalho de investigação.

5. Estimativa da mortandade

    Informar a estimativa da mortandade, determinando em números de indivíduos mortos ou em 

peso total dos indivíduos. A contagem se torna necessária no caso de mortandades ao longo do 

reservatório e quando ocorre de maneira bastante expressiva.

                   O método de “faixas” pode ser utilizado como estimativa, desde que se utilize no mínimo 
três faixas, contabilize os últimos 5% dos peixes afetados da área definida e se determine a largura e 
o espaçamento das seções conforme orientações a seguir:
-Em mortandade superior a 5km de extensão, usar “faixas” de 100m com 1km de intervalo;
-Em mortandade entre 2km e 5km de extensão, usar 50m de “faixas” com 500m de intervalo;
-Em mortandade entre 500m e 2km de extensão, usar 10m de “faixas” com 100m de intervalo;
-Em mortandade inferior a 500m de extensão, contar as últimas 3 (três) “faixas” para contabilizar 
pelo menos metade da área afetada.
             A estimativa da extensão da mortandade pelo método de “faixas” pode ser calculada da 
seguinte forma (DEH, 1998):

Para mortandades ao longo das margens

                    Para mortandades em águas abertas                        

Onde:
QPM = Quantidade de peixes mortos; 
∑CF = Soma da contagem nas faixas; 
EM = Extensão total da mortandade, em m;
AT = Área total da mortandade, em m;
∑TF = Soma do tamanho das faixas, em m.
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   As figuras 04(a) e 04(b) abaixo detalham a aplicação do método proposto. 

Figura 4 - Procedimento de quantificação de mortandade de peixes em reservatórios. Fonte: Adaptado de DHE, 1998.

        Como exemplo da estimativa para águas abertas em um açude com 3km de extensão (Figura 4.b), 
foram contados os peixes em 05 faixas de 10m de largura (A,B,C,D,E) espaçadas em 500m. A primeira 
faixa foi escolhida aleatoriamente e o restante entre intervalos iguais. As faixas cobriram a mortandade e se 
estenderam até as extremidades das margens. Considerando, então, o número de peixes nas faixas 
individuais igual 520, 350, 280, 190 e 330 de peixes mortos, o comprimento total das faixas de 4500m e a 
área do açude de 450ha (4.500.000m²), o total de números de peixes mortos foi estimado em 167.000 
peixes. 

(a)

(b)

(cortar todos os indivíduos nestas áreas)
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10. Condições climáticas antecedentes ao evento 

Investigar as condições do tempo antes do início da mortandade de peixes através de relatos, 
especificamente buscando informações da ocorrência e intensidade de chuvas recentes, predominância de 
tempo nublado e velocidade e direção dos ventos. Solicitar aos entrevistados que, a partir de suas 
observações cotidianas, descrevam a intensidade dos ventos antes do evento, podendo variar entre baixa, 
média ou alta, e entre padrão de velocidade constante, aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. 
Caso o investigador chegue ao local durante o evento, as informações das condições climáticas naquele 
momento devem ser registradas por observação direta, utilizando inclusive anemômetro e bússola para 
medir velocidade e direção dos ventos.

11. Condição aparente da água

Relatar através de observação em campo as características aparentes da água quanto a sua turbidez, cor, 
cheiro e material em suspensão e verificar se houve alteração no nível do corpo hídrico por aporte de água. 
Recomenda-se registrar por imagens a coloração da água conforme ilustra a figura 06. Com relação ao 
material em suspensão, descrever a intensidade de partículas presentes na água em baixa, média e alta.

Figura 06 – Amostras exemplificando a cor aparente da água em alguns açudes cearenses. Fonte: Acervo próprio. 

12. Presença no espelho d’água de:

    
   ________
     
A proliferação de macrófitas aquáticas, normalmente, ocorre em ambientes submetidos a alterações 
antrópicas, tais como eutrofização artificial, ou à modificações hidrológicas do ecossistema aquático. O 
técnico em campo deve relatar a presença ou ausência de plantas aquáticas, uma vez que esta é um bom 
indicador ambiental. Em casos de ocorrência, avaliar quantitativamente em baixa, média ou alta 
abundância. A figura 07 exemplifica essa análise.

Figura 07 – Presença de macrófitas aquáticas em diferentes intensidades em alguns açudes cearenses. Fonte: Acervo próprio. 

a) Macrófitas
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Figura 08 – Exemplo de formação de espumas na superfície de alguns açudes cearenses Fonte: Acervo próprio. 

    ________________________

O lançamento de poluentes a partir de fontes pontuais representa um importante impacto na qualidade das 
águas dos corpos hídricos, que dependendo do tipo e quantidade do contaminante pode provocar a morte 
gradual ou intensa da biota aquática. Durante os trabalhos de campo, deve-se relatar a presença ou ausência 
de fontes de emissão de  efluentes, como esgoto e água de lavagem, bem como registrar a localização dos 
respectivos pontos (Figura 09). 

    _______

A formação de espumas pode ocorrer através da agitação e batimento das águas que contém detergentes e 
sabão, produzindo uma espuma branca na superfície, ou na presença de elevada concentração de matéria 
orgânica, óleos e graxos, que geram uma espuma com coloração diferenciada. Relatar a presença de 
espumas na superfície da água, pode evidenciar um problema do ponto de vista ambiental. O investigador 
deve em campo descrever e estimar em baixa, média ou alta a presença de espumas. A figura 08 
exemplifica essa identificação.

Figura 09 – Exemplos de descarga de efluentes em alguns açudes cearenses. Fonte: Acervo próprio. 

    _______________

Águas enriquecidas de nutrientes e com boa transparência, associadas às condições de temperatura e 
luminosidade favoráveis, permitem a proliferação indesejada de fitoplâncton nos reservatórios hídricos. 
Essa floração (bloom) além de indicar degradação na qualidade da água, representa risco à saúde humana e 
à sobrevivência da vida aquática, principalmente, nos casos em que há predominância de cianobactérias 
que produzem cianotoxinas. Em campo, o técnico deve observar a ocorrência de manchas verdes ou a 
coloração esverdeada da água do reservatório, registrando no formulário a intensidade da floração entre 
baixa, média ou alta. A figura 10 exemplifica essa análise.

b) Espuma

c) Descarga de efluentes visível

d) Floração de algas
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Figura 10 – Florações algais em diferentes intensidades nos açudes cearenses. Fonte: Acervo próprio. 

13. Qualidade da água

Além da observação visual, o técnico deve aferir a maior quantidade possível de informações limnológicas 
no local da mortandade. O registro dos indicadores de qualidade da água deve utilizar equipamentos 
específicos (sondas multiparamétricas) e buscar dados em diversos pontos e profundidades do corpo 
hídrico. Vale ressaltar que as informações a serem preenchidas no formulário não limitam o trabalho de 
investigação, necessitando, portanto, que o técnico avalie outros parâmetros limnológicos.

14. Evidências para a chave de interpretação 

Para auxiliar no procedimento de investigação das causas da mortandade, foi incluída a chave de 
interpretação que aponta tanto as principais evidências a serem observadas em campo como orienta o 
diagnóstico das causas da mortandade de peixes. As informações preenchidas neste campo do formulário 
básico servirão como subsídio para responder os questionamentos na chave de interpretação, que funciona 
como uma chave dicotômica. Iniciando pela primeira pergunta: “A mortandade ocorreu em menos de 24 
horas?”, o investigador deve prosseguir para a próxima pergunta de acordo com a resposta obtida, 
seguindo, então, até o diagnóstico final. Os dados  a serem avaliados e registrados neste campo do 
formulário são:

a) Células algais vivas 

A presença de células algais está associada geralmente à coloração esverdeada da água e a presença de 
oxigênio dissolvido, principalmente em elevadas taxas. Coletas de água podem ser levadas para observação 
em microscópio, desde que o tempo entre a coleta e a análise não seja prolongado. 

b) Células algais mortas ou ausentes 

 A ausência da coloração verde na água aponta para a ausência de células algais. Já a formação de nata ou 
flocos verdes na superfície, associada a fortes odores e baixos índices de oxigênio dissolvido, podem 
evidenciar a ocorrência de células algais mortas no local investigado. A figura 10, apresentada 
anteriormente, ilustra diferentes índices de presença das células algais no corpo hídrico.

__________________

_______________________________



MORTANDADE DE PEIXES:  Procedimentos e técnicas de investigação

Pág | 19

Figura 12 – Tipos de lesões visíveis em peixes. Fonte: Cericato, 2010; 2005; Lemos, 2006.

c) Vegetação morta 

Utilização de áreas não desmatadas para açudagem ou crescimento exagerado de plantas aquáticas são  
formas de se encontrar vegetação nos corpos hídricos, que naturalmente ou pela ação antrópica podem 
morrer e iniciar o processo de decomposição, resultando na produção de compostos tóxicos e consumo de 
oxigênio dissolvido. Registrar no formulário a ocorrência desta vegetação no local da mortandade ou 
entorno do açude.

d) Nadadeiras na posição normal 

Os peixes quando submetidos a condições ambientais insatisfatórias apresentam comportamentos ou 
características fisiológicas que demonstram o estado de estresse. A posição de sua nadadeira dorsal (ver 
anatomia na tabela 02) é uma dessas evidências. Quando retraída ao corpo o indivíduo se encontra no 
estado normal, enquanto que arqueada e rígida demonstra forte estresse (Figura 11).

e) Lesões visíveis nos peixes 

Um dos sinais clínicos de que o peixe se encontra com alguma alteração é a ocorrência de lesões na 
epiderme, que pode se iniciar com áreas despigmentadas, evoluindo para lesões mais definidas, como as 
ulcerativas ou os cistos com material celular. As lesões também podem se originar a partir da ação 
mecânica de impactos, causando escoriações, ou mesmo de perfuração por parasitas ou infecção bacteriana. 
A figura 12 ilustra alguns tipos de lesões visíveis nos peixes.

Figura 11 – Posição normal e arqueada (estresse) da nadadeira dorsal do peixe. Fonte: Teletrutas, 2011; Marques,  2011.

f) Lesões não hemorrágicas 

Entre os diferentes tipos de lesões em peixes, podemos identificar as não hemorrágicas e as hemorrágicas. 
As lesões hemorrágicas normalmente apresentam coloração avermelhada e aparência sanguinolenta, 
diferente das lesões não hemorrágicas que são despigmentadas (Figura 13).

Figura 13 – Exemplo de lesão hemorrágica e não hemorrágica em peixes. Fonte: Cericato, 2010; Tavares-Dias, 2009.

________________________

____________________________

_______________

________________________
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Figura 15 – Evidências da manifestação da doença das bolhas de gás nos olhos e pele dos peixes.
Fonte: Aquariofilia, 2011; 2011; Sera, 2011.

g) Lesão discreta no corpo ou tecido 

As lesões discretas se diferenciam das lesões mais acentuadas pela intensidade dos danos causados aos 
organismos aquáticos. Lacerações profundas e com aparência hemorrágica não são consideradas lesões 
discretas, por exemplo. Porém, regiões onde houve perda de escamas, tecido esbranquiçado, formação de 
cistos ou pontos brancos na pele podem ser consideradas como lesões discretas.

h) Lesão com material celular 

Pontos brancos visíveis a olho nu são típicas lesões no tecido que apresentam irritação e prurido (material 
celular). Outra manifestação comum de lesões com material celular são os cistos de aparência 
esbranquiçada, amarelada ou rosada (Figura 14).

i) Bolhas de gás nas brânquias e embaixo dos olhos 

Atividade fotossintética intensa, rápida elevação da temperatura, movimentação mecânica (como em 
cachoeiras) ou aeração intensa são algumas condições para supersaturação de gases na água que podem 
causar a doença chamada de Trauma da Bolha de Gás. Sintomas clínicos como formação de bolhas de gás 
no sangue, tecidos, intestino, olhos (exoftalmia) e  brânquias são observados nesta doença, que, embora 
pouco comum, pode causar mortalidade entre 50 e 100% do estoque (Figura 15).

Figura 14 – Lesões com material celular. Fonte: Cogerh, 2004; Cericato, 2010.

j) Comportamento anormal 

Dificuldade em respirar, letargia, curvatura do corpo, natação irregular (espiralada) ou perda de equilíbrio 
são exemplos de alterações comportamentais comuns em peixes doentes. A figura 16 apresenta 
esquematicamente uma natação errática e ilustra peixes com este comportamento anormal.

Figura 16 – Esquema de natação errática e peixes com comportamento anormal. Fonte: Kubtiza, 2005; Cericato, 2010.

Irritação (Pontos Brancos)                            Cisto

_______________________________

_________________________

______________________________________________

________________________
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k) Organismos presentes em lesões visíveis a olho nu 

A infestação por parasitas ou fungos pode ser detectada nos peixes diretamente em campo a olho nu, 
como ilustra a figura 17. As perfurações causadas por ação mecânica ou química pelas secreções 
destes organismos, além de prejudicar a saúde dos peixes, possibilita que infecções secundárias, 
oriundas de micro-organismos oportunistas, causem grandes mortandades de peixes.

l) Zooplâncton e insetos aquáticos vivos 

O zooplâncton são pequenos animais, muitos microscópicos, que vivem flutuando livremente nas 
águas dos mananciais. Estes, além de serem importante elo na cadeia trófica, respondem rapidamente 
às modificações ambientais, servindo também como bons bioindicadores de qualidade da água. 
Por sua vez, os insetos aquáticos vivem pelo menos um estágio do ciclo de vida na água e sua presença 
ou abundância geralmente proporcionam boas indicações do funcionamento e saúde dos ambientes 
aquáticos. 
A figura 18 apresenta alguns desses organismos.

Figura 17 – Organismos presentes em lesões visíveis a olho nu. Fonte: Cericato, 2010; Kubtiza, 2006; Tavares-Dias, 2009.

15.  Registro e amostras:

a) Registro fotográfico

O relato pautado em imagens registradas durante investigação de campo é fundamental tanto para 
consolidar o relatório final, como para auxiliar na identificação das possíveis causas da mortandade. As 
imagens devem registrar as condições ambientais locais, uso e ocupação ao longo do corpo hídrico, 
possíveis fontes poluentes, organismos aquáticos afetados e não afetados, procedimentos de coleta de 
amostras e equipe técnica envolvida. Ressalta-se que a quantidade e a qualidade das imagens devem ser 
suficientes para ilustrar o documento final e também, caso necessário, servir de prova documental para 
possíveis denúncias ambientais.

b) Registro de coordenadas 

O uso do equipamento GPS determinará as coordenadas geográficas do local da mortandade de peixes e 
dos pontos de amostragens realizadas. Vale ressaltar que é importante também registrar as coordenadas das 
fotos. As coordenadas informadas devem seguir da projeção (UTM ou Graus) e do  sistema de referência 
utilizado (datum: SAD69 ou SIRGAS2000).

c) Amostras de água para análise 

Este campo do formulário servirá de controle do procedimento de amostragem, documentando a quantidade 
e finalidade das amostras coletadas. A identificação nos frascos de coleta devem ser reproduzidas no 
formulário para evitar troca ou perda de informações. 

Figura 18 – Exemplos de zooplâncton e insetos aquáticos encontrados em açudes. Fonte: Pacievitch, 2011; Andrade e Junior, 2011.

_______________________________________________

____________________________________

___________________

_______________________

____________________________
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d) Amostras de peixe 

Também como controle do procedimento de amostragem, deve-se documentar a quantidade e finalidade das 
amostras de peixes ou estruturas coletadas, identificando se foi coletado o peixe inteiro ou se foram 
dissecados em campo para envio de estruturas internas ao laboratório. 

Caso a mortandade de peixes tenha ocorrido em empreendimento de piscicultura de tanque-rede a 
investigação através do preenchimento do formulário básico de investigação da mortandade de peixes 
(Anexo I) pode ser complementado pelo Anexo III - Formulário de entrevista aos piscicultores onde 
ocorreu a mortandade de peixes. 
O  formulário de entrevista aos piscicultores onde ocorreu a mortandade de peixes servirá tanto para 
conhecimento das técnicas de manejo utilizadas nos empreendimentos piscícolas, podendo indicar condutas 
inadequadas à conservação da qualidade ambiental do recurso hídrico, como permitirá o conhecimento do 
esforço realizado pela atividade naquela região. O preenchimento é simples e as informações ou 
questionamentos são direcionadas aos produtores.

3.2.3.2 Amostragem 

          A amostragem de água, sedimento e/ou peixes representa neste procedimento uma etapa de 
fundamental importância, pois as amostras evidenciarão características que podem indicar as possíveis 
causas da mortandade, seja esta natural ou provocada pela a acão do homem.
             A quantidade e o local dos pontos de amostragem, bem como a quantidade de amostras a serem 
coletadas, dificilmente podem ser predefinidas, pois cada evento pode corresponder a locais, características 
e causas distintas. Desta forma, se orienta que o procedimento de coleta pelo menos inclua pontos no local 
da mortandade e locais onde não tenha ocorrido o evento. Caso tenha sido identificado fontes poluentes 
como possíveis causadoras da mortandade, amostras a montante e jusante desta fonte devem ser 
consideradas.
             O sucesso do procedimento de amostragem resulta principalmente da rapidez com que se inicia a 
coleta de amostras e do tempo de envio para os laboratórios, pois a grande maioria das evidências a serem 
analisadas possuem curto tempo de duração.
                 A seguir são apresentadas informações básicas para auxiliar no procedimento de amostragem, 
podendo ser encontradas em detalhes no Manual de Coleta e Preservação de Amostras de Água, elaborado 
pela Cogerh.

a) Coleta de amostras de água

              Para cada tipo de análise: físico-química, biológica, microbiológica; o tipo de recipiente é 
diferenciado, bem como a forma de descontaminação dos frascos. Portanto, antes do campo se deve 
separar, descontaminar e identificar os frascos a serem utilizados de acordo com a finalidade de cada coleta.
              Em campo, antes da amostragem recomenda-se lavar os frascos com a própria água de coleta, 
exceto para as coletas microbiológicas, despejando a água da lavagem em ponto diferente do coletado.
             No procedimento de coleta de água evitar amostrar nas margens do corpo hídrico e para superfície 
coletar a partir de 30cm de profundidade, de maneira que não se inclua acidentalmente partículas grandes, 
folhas, detritos ou outro tipo de material estranho, exceto no caso de coleta de sedimento de fundo. Para 
amostras estratificadas, utilizar a Garrafa de Van Dorn (Figura 19).

__________________

Figura 19 - Preocedimentos, equipamentos e ficha de controle para amostragem de água. Fonte COGERH, 2004.
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          Após ter sido preenchido o formulário de amostragem de peixe e analisado suas características 
externas, o investigador deve proceder à coleta de indivíduos e/ou estruturas. Importante atentar que 
indivíduos mortos não tem nenhuma utilidade para a investigação laboratorial, sendo recomendado a coleta 
de indivíduos moribundos ou que tenham morrido a poucos minutos. O animal poderá ainda ser enviado 
vivo ou moribundo ao laboratório conveniado à Cogerh.
              As etapas e material necessário para coleta de amostras de peixes inteiros é apresentada a seguir na 
tabela 03.

Tabela 03 – Procedimento para coleta de peixes inteiros.

COLETA DE AMOSTRAS DE PEIXE PARA ENVIO AO LABORATÓRIO

Material Identificação das amostras

* Sacos plásticos de polietileno

* Papel Alumínio

* Caixa isotérmica e gelo

* Puçá

* Formulário de controle de amostras

* Câmera fotográfica

* Rolo de fita para empacotamento 

impermeável

* Cilindro de oxigênio

* Solução de formol (8 a 10%) 

* Nomenclatura de identificação 

de amostra

* Nome da instituição

* Data de coleta

* Descrição do local de coleta

* Nome da pessoa a contratar

* Endereço

* Telefone

* Formulário e fotos da coleta do peixe 

amostrado

             Fonte: Lima & Leite, 2006.

ETAPAS PARA COLETA E ACONDICIONAMENTO DE PEIXES INTEIROS

Acondicionamento dos peixes nos sacos Refrigeração com gelo e caixa isotérmica

           O procedimento de coleta de peixes vivos ou moribundos se resume na coleta de exemplares por 
meio de puçá (mínimo cinco) e acondicionamento em caixas de transporte ou sacos plásticos reforçados, 
hermeticamente fechados com água do local e oxigênio puro. Recomenda-se 2/3 de oxigênio em relação a 
água no saco, colocando em torno de 5 alevinos por litro de água, diminuindo a densidade com o aumento 
do tamanho do indivíduo, podendo chegar a um peixe por saco. O transporte deve ser realizado em caixas 
isotérmicas com gelo ensacado, o mais rápido possível para o laboratório conveniado à Cogerh. O 
transporte de peixes em sacos deve ser realizado apenas quando não se há caixa de transporte (transfish) 
pois há risco de ocorrência de furos, desta forma recomenda-se acondicionar as amostras em mais de um 
saco, reduzindo possíveis perdas de material.  
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      Para peixes inteiros recentemente mortos, o acondicionamento deve ser em folha de alumínio, 
conservando alguns exemplares no gelo e outros em solução formol de 8 a 10%, utilizando proporção de 5 
partes de formalina para uma de peixe. Em ambos os casos o procedimento deve seguir mediante registro 
fotográfico e preenchimento da ficha de controle das amostras (identificação).
       Em caso de coleta de amostras de estruturas do peixe, o procedimento é diferenciado e torna-se 
necessário que o técnico esteja familiarizado com a anatomia interna do organismo de maneira a reconhecer 
suas estruturas anatômicas. A figura 20 ilustra as principais estruturas internas ou órgãos dos peixes.

             

Figura 20 -   Anatomia interna de peixes. Fonte: Kubtiza et al, 2000; Adaptado de Universe-review, 2011. 

        Estando o técnico familiarizado com a anatomia, o procedimento de coleta pode ser iniciado. Em 
ambiente séptico, deitar o peixe com o lado direito  voltado para a mesa (isso facilita exposição dos órgãos 
internos). Realizar a dissecação dos peixes abrindo e fotografando toda a anatomia externa (olhos, 
nadadeiras, abdômen, opérculo, linha lateral, pele), lesões na pele porventura encontradas e estruturas 
internas (ex. brânquias, rins, fígado, baço, esôfago, estômago, etc). Utilizar frascos pequenos contendo 
solução de formalina (8-10%) para acondicionamento dos órgãos (ex. brânquias, rins, fígado, baço, 
esôfago, estômago, etc) de cada peixe em separado, atentando-se para o não derramamento da solução 
durante o envio para o laboratório. A identificação deve ser anexada a cada recipiente de amostragem, 
inserindo informações conforme descrito na tabela anterior. 
           Os órgãos internos a serem enviados ao laboratório devem apresentar sinais clínicos de alterações ou 
anormalidades aparentes. Não é recomendado enviar todo o conteúdo visceral. Os procedimentos de 
dissecação e coleta de peixe são descritos e ilustrados na tabela 04.

ETAPAS PARA DISSECAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS PARA EXAME 
HISTOPATOLÓGICO

1.  Separar o material necessário (Luvas descartáveis; Tesoura; 
Estilete; Máquina Fotográfica; Solução formaliana e Prancheta).

2.  Esquema de cortes a serem realizados.

Tabela 04 - Procedimentos para coleta de estruturas internas de peixes.
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3.2.4  Relatório Técnico

              Após a correta investigação de campo, os dados obtidos devem ser tabulados e interpretados, de 
maneira que possam ser consolidados em relatórios técnicos.
              A divulgação das informações do relatório atenderá as demandas das comunidades e instituições 
interessadas no caso, determinando que o mesmo seja escrito em linguagem semitécnica, facilitando o 
entendimento do que foi observado, o que foi feito, porque foi feito, quais as conclusões e baseada em que 
se chegou às mesmas.
                Desta forma, se propõem que o relatório de mortandade de peixes possua os seguintes elementos: 

Introdução – Descreve características da região, breve histórico de incidentes anteriores neste 
corpo hídrico (se houver) e objetivos gerais e específicos do relatório técnico.

Metodologia – Relata quando e onde ocorreu a mortandade. Quem e como foi identificado o 
evento. Descreve como, quando e quem realizou a investigação de campo, incluindo mapa da 
área afetada com os pontos de amostragens. 

Resultados e Discussões – Apresenta as observações realizadas em campo em forma de 
tabelas, figuras ou gráficos, detalhando, de maneira lógica, os dados obtidos durante os 
procedimentos de investigação.

Conclusões – Resume a causa da mortandade de peixes, apontando, quando houver, as fontes 
causadoras do incidente.

Recomendações – Apresenta possíveis ações que possam colaborar para o melhor 
entendimento de mortandades ou evitem futuros eventos, como no caso do controle de fontes 
de poluição hídrica.

Bibliografia – Pontua os livros, manuais ou fonte de dados utilizados para execução do 
procedimento de investigação da mortandade de peixes  e elaboração do relatório final.

Anexos – Representam todas aquelas informações que não foram incluídas no corpo do 
relatório, mas que servem para fundamentar, comprovar, ilustrar ou detalhar as discussões ou 
conclusões do relatório, tais como  planilha de dados, resenha fotográfica com outras fotos 
importantes mas não utilizadas ou documentos e reportagens.

               As conclusões do relatório técnico nem sempre são fáceis ou possíveis de serem alcançadas. Nesse 
sentido, foi proposta a chave de interpretação para auxiliar o investigador na busca por evidências que 
corroborem com a identificação das causas da mortandade de peixes. A chave dicotômica permitirá a 
eliminação de hipóteses e a reflexão sobre as evidências levantadas em campo, servindo como ferramenta  e 
não como referência definitiva. O Anexo V apresenta a chave de interpretação sugerida.
               Conforme exposto, a orientação para as conclusões através da chave de interpretação não é 
definitiva, portanto a seguir são apresentadas tabelas que também contribuem para o processo de 
investigação. As tabelas 05 e 06 ilustram causas de mortandades e possíveis efeitos ou sinais observados 
nos organismos ou ambiente investigado.
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Tabela 05 - Sinais clínicos de peixes sob efeito de possíveis agentes causadores.

Fonte: Cogerh, 2004.

Sinais Clínicos Externos Bactérias Fungos Parasitas Vírus Deficência nutricional

Hemorragias (olhos, tronco, 
nadadeiras, boca, abdômen)

Lesões corporais (necroses,
úlceras e furúnculos)

Manchas despigmentadas 
(descoloridas) pelo corpo

Abdômen inchado ou comprimido
(barriga seca)

Olhos saltados e córnea opaca 
(catarata)

Coloração anormal
(escurecimento ou palidez)

Excessiva  produção de muco no 
corpo e nas brânquias 

Anemia (palidez das brânquias)

Áreas necrosadas e deformidades 
nas brânquias

Pontos brancos, amarelos ou 
pretos no corpo (cisto)

Nadadeiras desfiadas ou necrosadas
(podridão ou erosão)

Deformidades corporais

Alterações de Comportamento Bactérias Fungos Parasitas Vírus Deficência nutricional

Perdas de apetite

Letargia (natação vagarosa ou 
peixe fica parado)

Peixes boqueando na 
superfície (asfixia)

Peixes raspam o corpo em
alguma superfície (prurido)

Sinais Clínicos Internos Bactérias Fungos Parasitas Vírus Deficência nutricional

Órgãos internos (fígado, baço e rins)
hemorrágicos

Fluído caro  ou opaco na cavidade
abdominal

Fluído amarelado ou sanguinolento 
no intestitno

Lesões (tipo úlcera no fígado)

Hiperplexia (aumento de tamanho) 
de órgãos internos

Fígado de cor anormal, aspecto friável
e margens espessas

Baço de tamanho aumentado e com
margens espessas

Fonte: Cogerh, 2004.

Tabela 05 - Sinais de peixes sob efeito de possíveis agentes causadores.
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Tabela 06 - Relação entre sinais e possíveis causas de mortandades de peixes

Fonte: DEH, 19998.

3.2.5  Divulgação das informações das mortandades investigadas pela Cogerh

          A elaboração do relatório final consolida as etapas de investigação e produção de informações. A 
demanda social pelo conhecimento das causas desses incidentes justifica a implementação de mais esta 
etapa nos procedimentos padrões da instituição, que é a divulgação das informações obtidas e dos 
resultados alcançados. 
           A figura 21 ilustra as etapas de divulgação dos resultados.

Sinais associados a 
mortandades de peixes

Causa da  mortandade

Depleção do oxigênio Floração de algas tóxicas Toxidade por pesticidas

Comportamento do 
peixe afetado

Seletividade das 
espécies mortas

Tamanho dos peixes 
afetados

Horário da morte dos 
peixes

Oxigênio dissolvido

pH da água

Cor da água

Abundância de algas e 
plâncton

Arfada e natação na superfície Natação convulsiva e errática. 
Letárgica

Natação convulsiva e errática. 
Letárgica. Se a toxidade for por 
organofosforados, as nadadeiras  

peitorais podem estar invertidas em 
posição extrema

Nenhuma se a depleção for total, 
algumas espécies são tolerantes se a 

delpleção é parcial 
Nenhuma

Normalmente uma espécie morre 
antes das outras, dependendo da 
concentração dos pesticidas e a 

sensibilidade das espécies presentes

Grandes peixes morrem primeiro Pequenos peixes morrem primeiro Pequenos peixes morrem primeiro

À noite e pela manhã Apenas durantes as horas de luz A qualquer hora, dia ou noite

Menos que 2 mg/L Muito alto, frequentemente 
supersaturado, especialmente 

próximo à superfície

Faixa normal

6,0 - 7,5 9,5 ou mais 7,5 - 9,0

Marrom, cinza ou escura Verde escuro, marrom ou amarelado, 
frequentemente com odor de mofo

Cor normal e nenhum odor anormal

Algas morrendo, pouco zooplâncton 
presente

Abundância de uma espécie algal, 
pouco zooplâncton presente

Se inseticida - nenhum zooplâncton; 
se herbicida - fitoplâncton pode 

estar ausente

DIVULGAÇÃO 
DOS RESULTADOS

Mapa interativo

Planilha de dados

Gerências Regionais
(Cogerh)

Instituições correlatas
(Dnocs, Semace, Spa,

Ibama, ANA, etc)

Sociedade civil

Sistema virtual

Relatório Final

Figura 21 - Formas e etapas de divulgação dos resultados da investigação.
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       Conforme citado anteriormente, o relatório final poderá ser disponibilizado em sua íntegra pelo 
Gerente de Desenvolvimento Operacional, devendo o solicitante encaminhar ofício e justificativa da 
necessidade. Porém, as principais informações estarão sendo disponibilizadas ao público pelo site da 
instituição, no sistema de monitoramento das mortandades de peixes no estado do Ceará. O acesso se dará 
pelo endereço eletrônico: www.cogerh.com.br.
        A preparação das informações a serem disponibilizadas resume o conjunto de dados investigados, 
selecionando aquelas de maior prioridade e interesse da sociedade. A apresentação das informações através 
de pontos plotados em mapa contendo tabela resumo de dados da respectiva mortandade promoverá a 
interface espacial das ocorrências em função do ano, permitindo ao interessado visualizar os dados 
disponíveis facilmente ao longo do estado do Ceará.
          Atualmente o sistema ainda está em fase de concepção.

3.3  Descrição das atribuições técnicas

         Tendo sido apresentadas e descritas as etapas e procedimentos da investigação da mortandade de 
peixes, a seguir se definem as atribuições dos colaboradores da Cogerh dentro desta sistemática. A figura 22 
resume esta estruturação.

Figura 22 - Organograma das atribuições dos representantes da Cogerh na investigação da mortandade de peixes.

Agir - Agentes de Guarda e Inspeção em Reservatório

- Monitoramento das condições ambientais antes do evento
- Identificação de eventos atípicos
- Comunicação à Gerência Regional

Gerências Regionais

- Identificação ou confirmação dos fatos atípicos
- Notificação à Gedop
- Comunicação à Gerência Regional

GEDOP - Gerência de Desenvolvimento Operacional

- Notificação às instituições
- Organização e interpretação das informações correlatas
- Elaboração do relatório final
- Divulgação dos resultados
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3.3.1  Atribuições do Agir

      O Agir, por residir nas proximidades dos corpos hídricos monitorados pela Cogerh, representa o melhor 
contato entre os técnicos e a realidade local, uma vez que suas atividades rotineiras se configuram em torno 
destes recursos hídricos. 
    Neste sentido, inicialmente o colaborador estará desempenhando o papel de monitoramento das 
condições  ambientais dos reservatórios, de maneira a conhecer o funcionamento e suas características, a 
fim de identificar de imediato mudanças bruscas ou gradativas em sua qualidade.
    A identificação das causas da mortandade depende muitas vezes do conhecimento prévio do local da 
ocorrência, tanto no que se refere diretamente ao corpo hídrico como indiretamente em seu entorno. Os 
tipos de uso e ocupação, os principais usuários de água, as principais fontes de poluição, a frequência de 
ocorrência de eventos atípicos e as espécies de organismos aquáticos mais comuns são exemplos de 
informações que o Agir deve conhecer em sua área de atuação ao longo de sua experiência.
     A identificação de eventos atípicos, especificamente a observação da mortalidade de peixes acentuada ou 
de forma gradativa, é atribuição do Agir, que deve proceder à comunicação da sua respectiva Gerência 
Regional da Cogerh. Vale ressaltar que o monitoramento não se restringe ao evento de mortandade de 
peixes, mas também a eventos de derramamento de poluentes nas águas do açude, acondicionamento de 
material líquido ou sólido nas áreas de proteção ambiental dos açudes, incidência de chuvas ou ventos 
anormais, etc.
     Após a comunicação, o colaborador deve continuar o monitoramento visual de maneira mais 
intensificada na área afetada e ficar disponível para auxiliar os técnicos investigadores nos trabalhos de 
campo e na coleta de informações. 
     Deve se atentar que não é atribuição do Agir a divulgação de informações à outras instituições ou 
comunidade em geral a respeito da ocorrência e procedimentos de investigação que, porventura, irá 
acompanhar.

3.3.2  Atribuições da Gerência Regional

      Tendo sido notificado possíveis eventos atípicos em reservatórios hídricos de seu domínio de atuação, a 
Gerência Regional designará uma equipe de técnicos para iniciar o procedimento de investigação.
      A primeira etapa se refere a confirmação e identificação do tipo de evento ocorrido. Em se tratando de 
mortandade de peixes, conforme exposto anteriormente, o tempo entre o fato ocorrido e o início da coleta 
de evidências é fundamental para se alcançar respostas conclusivas das possíveis causas. Desta forma, os 
técnicos já devem seguir para o campo devidamente preparados e equipados para executar procedimentos 
de coleta de amostras e de informações.
    Então, é atribuição das Gerências Regionais manter os equipamentos e itens utilizados na investigação 
sempre disponíveis e em condições de uso para o atendimento de ocorrências.
      A notificação do evento atípico para a Gedop poderá ocorrer de duas maneiras.  Primeiramente a 
Gerência Regional irá comunicar a possível ocorrência no determinado corpo hídrico, momento que 
também servirá ao planejamento das ações estratégicas da investigação,  e,  posteriomente, a mesma deverá 
comunicar oficialmente a confirmação ou não da ocorrência, já estando a Gerência devidamente 
documentada do fato.
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            A Gerência Regional poderá eventualmente elaborar relatórios técnicos simplificados para atender 
as demandas sociais por explicações dos fatos atípicos nos seus reservatórios, desde que em acordo e 
sintonia com a Gedop, uma vez que um dos objetivos da metodologia é a sistematização e monitoramento 
das ocorrências em todo o estado do Ceará.
             Caso o evento tenha sido de grande magnitude e se defina que a Gedop conduzirá a investigação, as 
Gerências Regionais devem subsidiar os trabalhos de campo e auxiliar na coleta de informações, 
designando técnicos para acompanhamento e disponibilizando também material de campo e equipamentos 
necessários as atividades.
            A divulgação de informações e comentários pelas Gerências e seus colaboradores antes do término 
do procedimento de investigação não são recomendáveis, devendo, caso necessário, se limitar aos fatos 
prontamente observáveis e indiscutíveis, evitando fazer comentários pessoais ou levantamento de 
suposições.

3.3.3 Atribuições da Gedop

       A Gedop tem como atribuição sistematizar as informações e notificações recebidas das outras 
gerências, mantendo atualizado o banco de dados acerca dos eventos atípicos ocorridos nos açudes 
monitotorados pela Cogerh.
        A centralização das investigações facilitará o entendimento sistêmico das alterações ambientais 
monitoradas nos ecossistemas gerenciados e permitirá a organização dos esforços, garantindo também a 
continuidade dos trabalhos.
       É  atribuição  também da Gedop o treinamento dos colaboradores quanto a metodologia de 
investigação da mortandade de peixes, bem como sua reciclagem,  com o intuito de manter seus técnicos 
sempre familiarizados com as técnicas e procedimentos propostos.
           A Gedop deve auxiliar e dar suporte as Gerências Regionais na manutenção dos equipamentos de 
campo e no fornecimento dos materiais necessários às investigações.
       Após o recebimento da confirmação das notificações dos eventos, a Gedop deve repassar as 
informações para as outras instituições interessadas, de acordo com o fato ocorrido. Por exemplo, caso 
tenha ocorrido apenas a mortandade de peixes em um açude estadual, a SRH e SPA devem ser informadas. 
Mas se for observado também o descarte dos peixes mortos em áreas inadequadas, a Semace ou o Ibama 
também devem ser notificados.  Vale lembrar que as notificações devem seguir conforme exposto no item 
5.2.2.
          A investigação de  campo  originará  um conjunto  de evidências que subsidiará a elaboração do 
parecer ou relatório final que é atribuição da Gedop.  Em alguns casos e, em concordância com  as 
Gerências Regionais,  esta atribuição pode ser repassada para as  mesmas.
         A  Gedop  tem a  responsabilidade  de  responder  perante a  sociedade  ou  afins  quanto  aos 
procedimentos de investigação e seus resultados finais, mediante solicitação por ofício e registro das 
comunicações. As informações repassadas devem se restringir aos relatórios técnicos elaborados ou às 
dúvidas oriundas deste. 
Por fim, a divulgação das informações resultantes da investigação das mortandades por meio do portal da 
Cogerh é atribuição da Gedop, que deve preparar e alimentar o sistema com dados a cada ocorrência 
registrada.













Valor do oxigênio medido
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