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Este documento analisa o novo arranjo do AHE Ilha do Padre e o compara corn 
o arranjo anterior, que foi analisado no documento de 4 de julho de 2008 intitulado 
"Compqiio dos impactos ambientais dos projetos das AHE Jirau e Ilha do Padre 
relacionados A rnigragaes dos peixes". 

0 Arranjo Anterior 

A principal preocupqZio relacionada ao arranjo anterior era a hea marginal 
pr6xima a bmagem (Figura 1). 0 projeto permitiria a formaqiio de urna zona de 
remanso ou de estagnagiio, que propiciaria o surgimento de um ambiente lentico 
parecido com o de uma v k e a  baixa, com as macr6fitas aqdticas colonizando as h a s  
marginais rasas. Este t i p  de ambiente pssui em geral uma alta produtividade 
biol6gicq podendo abrigar uma complexa comunidade de peixes. A dirninuiqiio da 
correnteza nessas Areas poderia afetar de forma expressiva a sobrevivencia de ovos, 
larvas e juvenis, que buscam a forte correnteza do canal principal para se orientar e 
evitar a predqiio. 0 remanso seria um ambiente hostil para esses organismos, p i s  
estariam mais vulnertiveis hs esp6cies predadoras que niio silo muito aptas a atuar em 
h a s  de forte correnteza. Al6m disso, a formqiio de um tapete de plantas aquaticas 
flutuante poded vir a ser um problema para a AHE Ilha do Padre. A exidncia destes 
tapetes nos reservat6rio de Curua-Una (PA) e Balbina (AM) envolveram em mais 
custos na manutenqk de suas turbinas e no controle de mosquitos e malikia. Seria de se 
esperar que estes remansos fossem colmatados corn o tempo, mas at6 18, tanto a descida 
de ovos, larvas e juvenis quanto a manutenqiio das turbinas do empreendimento ou de 
seus funcionikios estariam amqadas pelas consequ6ncias decorrentes da formqiio 
deste novo ambiente. 

0 Novo Arranjo 

A Figura 2 apresenta o no arranjo do AHE Ilha do Padre, jti com as suas heas marginais 
aterradas. Este arranjo mantem as caracteristicas 16ticas deste trecho ao conservar a 
f o rmqb  original dos limites das margens do rio. Este arranjo (i) reduz a formqiio de 
remansos e do estabelecirnento de macr6fitas aqdticas nas h a s  marginais; e (ii) 
mantdm a correnteza no reservat6rio homogeneamente forte, favorecendo a 
sobrevivencia de ovos, larvas e juvenis que descem o rio. Este irltirno aspecto 6 de 
especial relevincia tendo em vista que o represamento do rio Madeira pode reduzir a 
velocidade m&a do rio na regiiio de Jirau para 0,49 m/s nos periodos de &pa baixa. 



Figura 1 - Layout do AHE Ilha do Padre com projqb das rotas provhveis da descida de 
ovos, larvas e juvenis e a indicqk dos remansos laterais previstos. 

Figura 2- Novo arraujo do AHE Ilha do Padre, sem os remansos laterais. 


