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Introdução

O Brasil, com extensão territorial superior a 8 milhões de km2 , privilegiado em
recursos hídricos com cerca de 20% da água doce mundial, ver Figura 1-1, e a maior
das bacias hidrográficas: Amazônica, mundialmente reconhecida pela importante
biodiversidade, possui mais de 3.000 espécies de peixes, conforme McAllister et alii
(ap. Godinho et alii, 2000, Ref. [39]), ou seja, aproximadamente 2/3 do total do
universo global existente (Fishing Guide, 1996, Ref. [32]), muitas das quais, cerca de
20% (Themag, 1999, Ref. [115] e [120]), migram e não recebem a atenção merecida
quanto à preservação e manutenção, apesar dos compromissos internacionais
firmados na ECO-92, 1992, Ref. [27], onde se declarou ao mundo que cada ser vivo,
planta ou animal, não são apenas bens locais, mas um patrimônio da humanidade e
assim devem ser tratados.

Figura 1-1: Recursos Hídricos.
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Os peixes vivem, em todo o mundo, em função de dois comportamentos básicos:
Conservação da Vida: os peixes agem e reagem ao meio ambiente, procurando locais

favoráveis quanto à alimentação, à temperatura e às condições físico-químicabiológicas; assim, realizam migrações tróficas descendentes; e Geração: anualmente
os peixes de piracema migram contra as correntezas para se cansarem, no sentido
fisiológico e bioquímico, para a reprodução (Godoy, 1985, Ref. [6]).
Larinier, em 1999, Ref. [74], definiu um STP como sendo um dispositivo para atrair e
conduzir seguramente a migração de peixes: trófica e reprodutiva, aos seus
ambientes.
Morishita, em 1995, Ref. [91], sugere a ampliação da dimensão simplista de
concepção de um STP como sendo apenas uma passagem para peixes migradores,
pois assim se excluí outros importantes organismos que também utilizam este
sistema. Recomenda que o termo adequado seja biopassagem (“bio-path”) definido
como estrutura artificial em águas continentais na qual os organismos utilizam para
migração reprodutiva, trófica ou simplesmente deslocamento, incorporando a
filosofia de biodiversidade.
A Transposição de Peixes, no exterior, principalmente no hemisfério norte, é um
tema

consolidado

há

séculos

(Odeh,

1999,

Ref.

[95]),

incorporado

aos

empreendimentos fluviais e marítimos, com aplicação incontestável entre o meio
técnico e leigo, amparados por legislações efetivas específicas.
“No Brasil, apesar das características hidrográficas favoráveis, dos grandes cardumes
de peixes migradores, da importância geral dos peixes e da pesca, o assunto escadas
de peixes, na verdade, não existe...” (Godoy, 1998, Ref. [43]).
A barragem e dique nas águas, para qualquer finalidade: energético, abastecimento,
contenção, irrigação, turismo, lazer, que não contempla mecanismos apropriados
para trânsito de peixes, condena os migradores à extinção pela ausência de
reprodução com todas as conseqüências sobre o ambiente e o homem.
Os Sistemas para a Transposição de Peixes associa-se, inevitavelmente, as
hidroelétricas que produzem, aproximadamente, mais de 95% da energia nacional,
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constituindo-se, porém, num dos seus principais obstáculos físico, legal e cultural à
sua utilização e disseminação. Em consulta com o Dr. Luiz Guilherme Guilhon, 1.999,
Ref. [56], da Eletrobrás, há a afirmação: “O número total de barramentos para
novembro de 1999 deverá chegar a 4.208, para os quais, somente pode-se citar a
existência de escadas de peixes para alguns poucos aproveitamentos em operação,
construção, desativado, projeto básico ou viabilidade... Em nível de inventário ou
estimado não há nada previsto que diz respeito à escada de peixes”. No nordeste
brasileiro, segundo o Ministério do Meio Ambiente, Ref. [143], há cerca de 60.000
açudes para armazenar água para a irrigação e uso doméstico.
O Potencial Hidrelétrico Brasileiro, segundo a Aneel, 1.998, Ref. [2], é composto por
4.154 barragens. Adicionando-se, segundo o Comitê Brasileiro de Grandes Barragens,
Ref. [26], os 174 maiores açudes nordestinos e os 42 para abastecimento e irrigação,
conforme Tabela 1-1, perfazem um total de 4.360 obstáculos. Contando-se com as
barragens menores, caseiras e/ou não cadastradas e os açudes, o total deve ser
significativamente maior.
Tabela 1-1: Barramentos Brasileiros.

Hidrelétrica

Tipo

Açude
Abastecimento/
Irrigação

Estágio

Barragens

Ref.

Inventário
Viabilidade
Projeto Básico
Construção
Operação
Desativado
Individualizado
Remanescente
Operação

490
70
73
25
403
12
733
2.338
174

[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[2]
[26]

Operação

42

[26]

Total

4.360

As usinas hidrelétricas possuem importância indiscutível no desenvolvimento do
país e são, ainda, uma alternativa barata e com impacto ecológico singular quando
comparadas com outras fontes energéticas. Dentre os impactos provocados pela
construção e operação das usinas, destacam-se os relacionados com a ictiofauna
(Ávila Vlo, 1994, Ref. [7]).
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A natureza foi generosa com o nosso país, ofertando-nos um enorme potencial
energético hidráulico, onde a água significa energia, um produto de comercialização

com alto valor de mercado. Sob os olhos do empreendedor, um Sistema para a
Transposição de Peixes é um custo desnecessário, consumindo recursos no projeto,
implantação,

operação

e

manutenção

e,

em

última

análise,

desviando,

constantemente, água da geração energética. Assim, o poder econômico encarregouse de “justificar” a ausência dos sistemas para favorecerem o trânsito de peixes.
Recentemente a sociedade passou a ter acesso as informações e esclarecimento sobre
as questões ambientais, através dos estudos de impacto ambiental, das associações,
comitês e entidades afins e a se posicionar sobre as ingerências do poder público e
privado.
Existem 45.000 grandes barragens para geração de energia no mundo (Goldemberg,
2000,

Ref.

[50])

e

13.000

STP’s,

ou

seja,

aproximadamente

30%

destes

empreendimentos possuem algum tipo de sistema para a transposição de peixes. No
Brasil há cerca de 60 STP´s tipo escada (a maioria nos açudes nordestinos, nos rios
não perenes), ou seja, 1,4% do número oficial de barragens, ver Tabela 1-1, o que é
uma quantidade ínfima para a proporção dos nossos recursos hídricos, dimensão,
importância e variedade da nossa ictiofauna.
No Brasil nas raras experiências executadas, os STP´s não funcionam ou operaram
precariamente, o que, entre outros fatores, originou o pensamento, generalizado de
ineficiência e a idéia de que os STP’s não solucionam os problemas dos nossos peixes
migratórios (Godoy, 1992, Ref. [49]).
Os projetos nacionais para a Transposição de Peixes, geralmente caracterizam-se por
carecerem de planejamento e concepção adequados, são mal executados e têm
localização imprópria, além de serem mal operados. “Das escadas existentes no
Brasil, 2/3 delas foram construídas por pessoas não qualificadas e sem observância
do principal, isto é, dos critérios básicos, tanto os Biológicos, como os de Engenharia
Civil” (Godoy, 1992, Ref. [49]).
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2

Rediscussão

Cientistas e estudiosos brasileiros assumem performances contrárias ou favoráveis aos
STP´s, função da evolução de seus conhecimentos e/ou das condições de contorno
político-sociais envolvidas, com impressões emotivas, pessoais ou técnicas, conforme
podem ser observadas nessa dissertação.
O caráter polêmico permanece enquanto iniciativas sérias e comprometidas com o
ambiente, isentas de ponderações político-econômicas, não subsidiarem as decisões que
envolvem os recursos auto renováveis hídricos nacionais.
Machado e Alzuguir, 1976, Ref. [82], apoiados em legislações nacionais favoráveis,
defenderam a exclusividade das estações de piscicultura para repovoamento dos peixes
em detrimento dos STP´s (Quirós, 1988, Ref’s. [105] e [106]), confirmando pressupostos
nacionais que durante décadas sustentaram a ausência de Estruturas para a
Transposição de Peixes, entre eles:
I)

os peixes brasileiros reofílicos vivem, migram e desovam nos rios e, assim, não
precisam de sistemas para a transposição, enquanto que os do hemisfério
norte, anádromos, que vivem nos mares e desovam nas cabeceiras dos rios,
necessitam (Mendes, 1969, Ref. [89]; Machado, 1976, Ref. [81]);

II)

a teoria de que os deslocamentos dos cardumes rio acima, no verão, estão
condicionados à desova é discutível (Mendes, 1969, Ref. [89]);
“Estudos desenvolvidos a partir da década de trinta, envolvendo a biologia das
nossas espécies fluviais, realizados por Rodolpho Von Ihering, Pedro Azevedo,
Armando Boggi, Alcibiades Marques, Alcides Lourenço Gomes, Otto Schubart,
Cirilo Eduardo de Mafra Machado, Haroldo Travassos, Manuel Pereira de
Godoy e outros, vieram demonstrar que: a) as espécies migradoras sobem os rios
por ocasião das enchentes; b) essas espécies desovam em plena correnteza; c)
durante a migração para desova não se alimentam; d) o aparecimento de larvas e
alevinos nos alagadiços marginais decorre, principalmente, da maior riqueza
planctônica dessas águas paradas; e) o bom aproveitamento das desovas decorre,
dentre outros fatores, de grandes e prolongadas cheias, acompanhadas da
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elevação da temperatura da água; f) sua reprodução natural não implica,
necessariamente, que as cabeceiras dos rios sejam alcançadas pelos reprodutores;
g) o empobrecimento dos nossos rios não decorre exclusivamente da interrupção
da subida dos peixes, podendo-se acrescentar outras causas tão ou mais
importantes como, por exemplo, a poluição das águas, o desmatamento ciliar, a
inutilização dos alagadiços marginais, pesca predatória e o aumento do esforço
da pesca” (Alzuguir, 1994, Ref. [5]). Ver Figura 2-1.

Figura 2-1: Migração de peixes durante a piracema.
Pode-se afirmar que a própria inexistência de STP’s é um fator importante para o
empobrecimento generalizado do ambiente aquático fluvial como um todo.
III)

os peixes brasileiros migradores, reofílicos, não possuem capacidade físicobiológica para vencerem alturas superiores a 8m, implicando que apenas as
pequenas barragens devem possuir STP´s (Mendes, 1969, Ref. [89]; Machado,
1976, Ref. [81], Tornoli, 1984, Ref. [122]);
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Este pressuposto retrata o desconhecimento do que ocorre no mundo sobre o
assunto. As pesquisas realizadas com modelos de escada com degraus,
revelaram que os peixes anádromos não apresentaram evidências de fadiga para
vencer rampas com declividades do fundo de 1V:8H (12,5%) e 1V:16H (6,25%).
Os lactatos e o fosfato inorgânico do sangue e músculos mostraram um
moderado aumento durante a ascensão e voltaram aos níveis de controle em 1
hora. Houve um Salmão, “Blueback”, que ascendeu durante 5 dias consecutivos
e continuamente, através de 6.600 degraus, com declividade 1V:8H (12,5%),
correspondendo à altura de cerca de 1600m (Collins, 1960, Ref. [25]).
As UHE Piraju (1971) e Salto Moraes (1972), rios Paranapanema e Tijuco,
possuem STP’s operando com sucesso cujos desníveis são 15 e 10m e as
experiências realizadas na UHE Itaipu, num canal com as características:
dimensões de 1,8 x 1,0m, desnível de 27,3m, comprimento total de 300m (canal
de 155m), velocidade do fluxo de 2,0m/s, degraus com soleira superficial e
orifícios, desmistificaram as afirmações contraditórias sobre a capacidade da
ictiofauna nacional migradora em vencer alturas superiores a 8m (Itaipu, Ref’s.
[30, 64, e 65]).
“Dentro do ecossistema formado pelos rios Mogi-Pardo-Grande, no Estado de
São Paulo, entre o “lar de alimentação” (médio Rio Grande) e o “lar de
reprodução” , no limite máximo do Salto de Pinhal, os peixes de piracema
vencem um desnível de cerca de 400m naturalmente, no rio Mogi Guassu”
(Godoy, 1998, Ref. [42]).
IV)

os STP´s são onerosos e anti-biológicos, viabilizando as estações de
piscicultura (Machado, 1968, Ref. [83]);
O argumento de que são caras as instalação de STP’s é inconsistente, ou seja: o
projeto do STP deve estar incorporado já na fase de estudo de viabilidade do
empreendimento e não ignorá-lo para otimizar o custo total. Este mesmo
argumento foi utilizado pelas industrias poluidoras mas que hoje estão
incorporados aos projetos sem discussão e apoiados em legislação específica,
fiscalização oficial e comunitária. Há um longo caminho educativo institucional
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para o aproveitamento racional de nossa ictiofauna, para alimentação, sustento e
lazer, sem ferir a pirâmide ecológica (Pereira, 1986, Ref. [102]).
O que pode ser anti-biológico ou ecologicamente não natural: a Estação de
Piscicultura com a reprodução induzida dos peixes migradores, pois estes não
reproduzem espontaneamente nos viveiros (precisam percorrer distâncias e
estímulos ambientais e hormonais favoráveis), lançando proles de irmãos sem
“extinto selvagem” condenadas a servirem, provavelmente, de forragem à outras
espécies vorazes e com conseqüências imprevisíveis ao ambiente (ver Figura 2-2),
ou os Sistemas para a Transposição de Peixes que simulam a natureza
facilitando a passagem de peixes para cumprirem o seu destino estável
estabelecido milhões de anos de equilíbrio entre rio e peixe, principalmente na
cadeia alimentar, que pode ser rompido com a ausência dos migradores;
V)

para os reservatórios altamente modificados e estabilizados, a melhor
alternativa conservacionista é a Estação de Piscicultura (Machado, 1976, Ref.
[81] e 1968, Ref. [83], Mendes, 1969, Ref. [89], Tornoli, 1984, Ref. [122]);

VI)

as estações de piscicultura podem abastecer a natureza e a atividade
pesqueira comercial e esportiva independente dos STP´s (Charlier, 1957, Ref.
[21] ap. Paiva, 1983, Ref. [97], Mendes, 1969, Ref. [89]);
“As estações de piscicultura não resolvem os problemas dos peixes e da
ictiofauna autóctone. Somente a Natureza têm condição de resolvê-los, conforme
deixou bem claro o Dr. Georges Sprague Myers, da Stanford University, Estados
Unidos, quando ministrou um curso no Museu Nacional do Rio de Janeiro, em
1943... As estações de piscicultura não são eficientes e não garantem a
recuperação ecológica. As estações de piscicultura não substituem os Sistemas
para a Transposição de Peixes. Aqui veja bem: se um único casal de Curimbatás
(Prochilodus scrofa) ultrapassar uma passagem de peixes e desovar a montante da
passagem, com um milhão de óvulos/fêmea, poderemos ter a continuidade de
peixes reofílicos e migradores; mas, por uma passagem passam milhares de
peixes, aumentando – e muito e geometricamente – a população de peixes em um
rio, considerando só este fator: a passagem. Uma Estação de Piscicultura, quando
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consegue trabalhar com até 4 milhões de ovos de peixes/ano é muito e, com
conseqüências não previsíveis” (Godoy, 1998, Ref. [42]).
O Dr. Carlos Eduardo C. Tornoli, 1994, Ref. [123], outrora um dos defensores da
exclusividade das estações de piscicultura, afirma: “Embora a CESP tenha optado
pela utilização de estações de Hidrobiologia e Piscicultura, seguindo a orientação
existente e disponível na época de suas construções (hidrelétricas), houve, ao
longo do tempo, acentuada evolução nesse campo, passando a empresa a adotar
outros processos de conservação da ictiofauna, incluindo as escadas de peixes e
os elevadores, complementares àquelas e não conflitantes”. Comenta-se a escada
de peixes da Cachoeira de Cima, município de Mogi Guassu, no Estado de São
Paulo, rio Mogi Guassu, foi construída pela CESP unicamente pela pressão de
pescadores e ambientalistas que inclusive estavam preparando-se para dinamitar
torres de alta tensão.
“Apesar das técnicas de indução e desova serem hoje melhores conhecidas para
muitas espécies nativas, critica-se o repovoamento pelo fato de terem sido
lançados milhões de alevinos em reservatórios brasileiros, sem contribuir para o
aumento da produção pesqueira dos mesmos” (Themag, 1998, Ref. [115]). Ver
Figura 2-2.

Figura 2-2: Coleta gametas numa Estação de Piscicultura (Cepta).
VII)

a ictiofauna de nossos rios é qualitativamente eclética, mas pobre de espécies
de valor econômico (Mendes, 1969, Ref. [89], ap. Quirós, 1988, Ref’s. [105] e
[106]);
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“Os peixes migradores, de piracema, são extremamente importantes. Só o
Curimbatá (Prochilodus scrofa), que na América do Sul soma cerca de 30 espécies,
ocupa cerca de 50% dos estoques pesqueiros de muitos rios sul-americanos. No
rio De La Plata, os cardumes dos Sábalos (Prochilodus platensis), podem conter 200
milhões de indivíduos. O famoso Dourado (Salminus maxillosus), importante
peixe na pesca comum e esportiva e patrimônio natural da bacia Platina, com
pesos que alcançam 30kg e comprimentos até maiores que 1,0m. E o Pintado
(Pseudoplatystoma coruscans), com cerca de 1,5 a 2,0m de comprimento, tão
importante na pesca e na culinária... E o Jaú (Paulicea luetkeni) com 2,0m de
comprimento... E o Piraíba amazônico (Brachyplatystoma filamentosum) com 3,0m
de comprimento... E o Piramutaba (Brachysplatystoma vaillanti), grande peixe de
couro, migrador, da bacia amazônica, que só em Belém, PA, permite a
manutenção de 6 indústrias de seus filés... O Lambari (Astyanax bimaculatus
lacustris ou fasciatus) que chega a comer 200 larvas aquáticas/dia de mosquitos
que causam a malária, a dengue, etc.” (Godoy, 1998, Ref. [42]). Ver Figura 2-3.
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1- Armau; 2- Aruanã; 3- Cachara; 4- Cachara; 5- Cachorra; 6- Corimbatá; 7- Dourado; 8Piraíba; 9- Jau; 10- Pacu; 11- Piaçu; 12- Piapara; 13- Piau; 14- Pintado; 15- Dourado;
16- Pirapitinga; 17- Pirarara; 18- Tabarana; 19-Tilápia; 20- Truta; 21- Dourada; 22Matrinxã.

Figura 2-3: Alguns peixes migradores nacionais.
As fotos são de revistas e “sites” especializados em pesca com o objetivo de
demonstrar a proporção, variedade e importância da ictiofauna migradora (Ref.
[144]).
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Figura 2-4: Peixes mais pescados no Pantanal (Globo Rural)
Observar na Figura 2-4 que a grande maioria dos peixes pescados durante o ano
de 1998, no Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul, são migradores e estão
com a sua perpetuação comprometida e não traduzem o pressuposto que a
ictiofauna migradora seja pobre.
VIII)

para os nossos peixes reofílicos, obstáculos não são empecilhos à reprodução
e à sobrevivência, (Mendes, 1969, Ref. [89], Tornoli, 1984, Ref. [122]);
“Os principais rios brasileiros têm sido transformados em uma sucessão de
reservatórios, provocando inundações de grandes áreas e alterações no regime
hídrico e nas áreas de reprodução da fauna aquática, além de se transformarem
em barreiras intransponíveis para os peixes” (Ávila Vlo, 1994, Ref. [7]).
“O barramento dos rios é reconhecido como uma das principais causas da
diminuição dos peixes em diversas partes do mundo (Bernacsek 1984, Pavlov
1989, Petts 1989, Swales 1989, Welcomme 1989, Woynarovich 1991, Godinho
1993, Godinho & Godinho 1994, Swales 1994)” (ap. Martinez et alii, 2000, Ref.
[87]).
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IX)

os peixes reofílicos passam por um processo de adaptação aos ambientes
lênticos ou semi-correntosos, o que descaracteriza a necessidade dos STP´s
(Paiva, 1983, Ref. [97], Mendes, 1969, Ref. [89], Tornoli, 1984, Ref. [122]);
“Quando os peixes ultrapassam uma passagem de peixes e atingem o
reservatório, os peixes migradores encontram locais de desova, acima do
remanso do reservatório, no rio caudal, se for o caso (no caso de rio com
reservatórios em seqüência, a situação se altera, negativamente). Muito
importantes são os afluentes que vêm ter ao reservatório e, pelos quais, as
migrações continuam e propiciam locais de desovas” (Godoy, 1998, Ref’s. [41] e
[42]).

X)

os projetos, principalmente os com ensecadeiras e espigões provisórios em de
rodovias, pontes, viadutos e travessias, desvios e corta-fluxo em cursos d’água,
não precisam dos STP´s;
Nos Estados Unidos, por exemplo, os empreendimentos, temporários ou
definitivos, que envolvam o meio fluido e a sobrevivência dos peixes, são
normalizados. (Departament of Fish and Wildlife, 1999, Ref. [132]).

XI)

os peixes utilizam os vertedores, eclusa para navegação (Paiva, 1983, Ref.
[97]) e a casa de força das usinas para migrarem (Pavlov, 1989, Ref. [100]);
Os vertedores com médias e altas quedas, isto é, nos escoamentos de grandes
velocidades e pressões, atraem os peixes durante a migração reprodutiva, mas
devido a superconcentração gasosa, geram altos índices de mortalidade por
embolia, lesões, aumento da predação e choque devido à quantidade de
movimento envolvida (Ford, 1998, Ref. [34], Themag, 1998, Ref. [118]). Williams,
1995, Ref. [135], afirma que a mortalidade dos peixes que tentam utilizar o
vertedor para transposição pode chegar a 5%. Sabe-se que nos vertedores para
quedas superiores a 10m, onde as velocidades do fluxo podem atingir valores
superiores à 10m/s, principalmente nos sem bacias de dissipação eficientes, os
peixes são atraídos pela turbulência, com taxas de mortalidade altas, devido à
quantidade de movimento do fluxo e/ou embolia por excesso gasoso, ver Tabela
3-2 (Agostinho, 1994, Ref. [2]) e Figura 2-5.
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Figura 2-5: Impossibilidade de Transposição em Vertedores (UHE Itaipu e Jaguará).
As Eclusas para transposição de embarcações não oferecem condições atrativas
para a migração reprodutiva e trófica, uma vez que as correntes de fluxo são
indesejáveis no aporte de embarcações às câmaras e operam segundo a
conveniência da navegação e não a do peixe migrador.
A transposição reprodutiva e o retorno trófico dos peixes através das turbinas,
causa altos índices de mortalidade, segundo Williams, 1995, Ref. [135],
considerando-se uma turbina tipo Kaplan e peixes anádromos americanos
(Trutas e Salmões), a mortandade pode chegar a 10%. Segundo Pasche, 1995, Ref.
[98], a mortalidade de peixes pode atingir 20%. Traduzindo ao panorama
nacional, onde há variedade de turbinas e diversidade da ictiofauna, a
mortalidade pode atingir valores maiores.
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Figura 2-6: Impossibilidade de Transposição em Rotores de Turbinas.
As turbinas das UHE´s, devido a velocidade, turbulência e o aquecimento do
fluxo, são atrativos significativos de peixes. Depreende-se, pela Figura 2-6, que as
turbinas com rotores tipo Francis e Pelton, não possibilitam a passagem de
peixes, configurando-se numa estrutura mecânica de triturar elementos vivos,
algo como se tentar introduzir o dedo num ventilador ligado. As turbinas tipo
Kaplan, principalmente as com dimensões maiores, possibilitam a passagem de
parte da ictiofauna migradora, provavelmente as que desenvolvem maiores
velocidades e com portes menores, o que, de certo modo, inabilita os peixes de
couro de migrarem. Nas UHE’s de média e alta quedas, acima de 20m, o
gradiente de pressão entre jusante e montante do rotor resulta em valores
correspondentes ao desnível geométrico total, o que se configura num contexto
impeditivo à transposição, isto é, o peixe tem que vencer pressões superiores a
20mH2O, sem contar com velocidades de fluxo, geralmente, superiores a 10m/s.
É interessante lembrar, que apesar das dificuldades impostas pelas barragens nos
dos cursos d’água, das turbinas e vertedores e a inexistência de sistemas para a
transposição de peixes, a natureza, espelhando a sobrevivência e a sua
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magnitude,

acima

da

irracionalidade

humana,

possibilitou,

às

vezes

inexplicavelmente, alguns peixes marcados a jusante de vários barramentos
foram recapturados a montante.
XII)

os STP´s destinam-se apenas à migração reprodutiva e aos peixes de
piracema
“Normalmente os sistemas de transposição de peixes destinam-se aos peixes
migradores, reofílicos e que dependem de um ecossistema para os processos das
suas vidas, como a alimentação, crescimento, engorda e a reprodução.
Eventualmente, peixes não migradores e que se reproduzem em locais de águas
paradas, podem ser encontrados dentro de uma passagem; é o caso de encontro
de Traíras (Hoplias malabaricus malabaricus), de Acarás (Geophagus brasiliensis), não
migradores para reprodução, que podem ser encontrados, eventualmente, dentro
da passagem” (Godoy, 1998, Ref. [42]).
Novas concepções internacionais são discutidas no exterior incorporando
princípios da biodiversidade em que se discute o direito de “ir e vir” dos peixes,
independente de sua identidade migratória (Morishita, 1995, Ref. [91]).

XIII)

o custo dos STP’s é excessivo.
“O custo de uma Estação de Piscicultura é maior do que o custo de uma
passagem de peixes. Ainda uma Estação de Piscicultura tem o custo permanente
da sua manutenção... (Godoy, 1998, Ref. [42]). “Assim considerando-se os custos
de hoje, uma escada de peixes, pode ser mais barata e econômica do que uma
estação de piscicultura, cerca de 3,5 vezes menos” (Godoy, 1985, Ref. [6]).
Como tudo neste país envolve custos acima das questões ambientais, as Estações
de Piscicultura foram priorizadas para repovoamento mas com dimensões abaixo
do mínimo necessário, basta verificar a relação de área de reservatório pela
produção de alevinos/ano ou a produção de ovas de alguns peixes migradores
como um casal de Dourados que podem conter mais de 1.000.000 de gametas.
Caso as Estações fossem capacitadas efetivamente para repovoamento deveriam
possuir dimensões além do previsto, o que encareceria o seu custo, podendo até
inviabiliza-las economicamente.
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No exterior são raras as estações de piscicultura para repovoamento de
reservatórios, talvez devido aos insucessos passados e a complexidade ambiental
envolvida. As estações de pisciculturas estão, quase que exclusivamente,
voltadas para a alimentação humana, destinadas a produção de alevinos para as
“fishfarms”, que é um empreendimento que está em expansão no território
nacional.
“Se fosse verdade o que os leigos brasileiros afirmam, países como a Noruega, os
Estados Unidos, a Rússia, o Japão, etc., não se preocupariam em construir a
passagem de peixes até hoje. Não é por boniteza, por diletantismo, por
brincadeira, que tais países constróem passagens de peixes em seus barramentos,
mas por razões técnicas e científicas e em respeito ao ambiente e à vida” (Godoy,
1998, Ref’s. [42] e [43]).
Como se pode depreender, parte destes pressupostos não possuem justificativa técnica
aceitável, podendo-se até caracterizá-los como levianos, e outros, em quantidade
significativamente menor, como discutíveis, precisando de confirmações científicas
(Quirós, 1988, Ref’s. [105] e [106]).
As argumentações citadas foram responsáveis, durante décadas, pela banalização e
irrelevância dos STP´s no Brasil, muitas vezes na defesa do interesse econômico e/ou
outros que não a sobrevivência dos peixes e a manutenção do sistema como um todo.
“Duas são as formas pelas quais o descrédito poderá acontecer. A primeira é a
construção de mecanismos em barragens onde eles não seriam necessários e a segunda,
a construção de mecanismos ineficientes. Essa última é certamente a mais crítica e mais
complexa do que a primeira pois, como mencionam Quirós (1988) e Clay (1994), o
arcabouço teórico para implantação de mecanismos eficientes para as nossas condições
ainda não foi desenvolvido. Por isso, são altos os riscos da implantação de mecanismos
ineficientes (Martinez, et alii, 2000, Ref. [87]).
Alguns estados, entre eles São Paulo (Lei n0 9.798, 1997, Ref. [77]) e Minas Gerais (Lei n0
12.488, 1997, Ref. [76]), absorveram a preocupação mundial com a preservação dos
peixes e homologaram legislações específicas obrigando a que os barramentos em
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cursos d’água possuam STP´s. Estas legislações precisam, devido à imaturidade
relacionada ao assunto, serem aperfeiçoadas, tornando-as abrangentes e sem atenuantes
jurídicos ou técnicos.
São raros os estudos nacionais acadêmicos ou técnicos que tratam do assunto com a
objetividade, respaldo científico e respeito que façam jus à sua importância. O
conhecimento, pelo caráter multidisciplinar, encontra-se fracionado ou monopolizado
entre áreas distintas da ciência, ora pelos engenheiros que detêm o manuseio das
concepções estruturais e hidráulicas, ora pelos biólogos, ambientalistas e ecólogos,
especialistas no trato ictiológico e ambiental.
Este trabalho multidisciplinar não pretende ser inédito ou esgotar o tema. Visa-se
estancar as feridas cometidas ao ambiente, função da nossa hereditária ignorância
cultural, que impediu a atuação e a evolução dos STP´s, resultando, funestamente, em
perdas ictiológicas e ambientais imensuráveis, quando não irreparáveis. Pretende-se,
também, apresentar detalhes hidráulico-biológicos preliminares de um STP tipo escada,
segundo a realidade nacional e, principalmente, da necessidade dos nossos peixes.
Para se compreender a magnitude do tema STP´s, objeto dessa dissertação, fez-se
necessário atingir uma visão consciente e comprometida com o assunto, mediante a
interação com as ciências da engenharia hidráulica, biológica e ambiental. É preciso
atender “às vontades” dos peixes, criando-se condições favoráveis de migração,
procriação e desenvolvimento e, conseqüentemente, a sua ampla disseminação, para
que sejam supridas as necessidades humanas e ambientais em todos os seus aspectos
possíveis, preservando-se a integridade do ecossistema aquático.
Seguindo-se esta orientação e após esta introdução, o presente trabalho foi dividido nos
tópicos: um breve relato das relações ecológicas, ambientais, dos elementos vivos e o
ambiente aquático e as interferências humanas; conhecimentos físicos e biológicos sobre
os peixes; história, conceitos fundamentais e legislação sobre os STP’s; estudos em
modelo reduzido e proposta para estudos futuros.
No II Simpósio Brasileiro Sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas, Canela, RS,
realizado em abril de 2000, o tema sobre Ambiente incluiu os Sistemas para a
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Transposição de Peixes, onde a quantidade e o teor dos trabalhos apresentados
revelaram o estágio embrionário e investigativo do conhecimento relacionado,
demonstrando, porém, a sua relevância no panorama ambiental brasileiro.
Este estudo apresentado incluíram pesquisa bibliográfica, experimental, coloquial e
“internáutica” ao longo de cerca de três anos e revelaram o nosso grau de conhecimento
incipiente e polêmico sobre o tema.

Sidney Lazaro Martins – Sistemas para a Transposição de Peixes
pág. 20

3

Ecologia e Ambiente

3.1

Introdução

Após milhares de anos com a sua predatória existência na Terra, o Homem descobriu
a palavra Ecologia. Poucos compreendem o seu real significado, mas integra os
discursos dos políticos, futurólogos, ambientalistas e cientistas. Não há, atualmente,
planejamento, e assim deve ser, sem que os estudos ambientais e as suas implicações
sejam analisados e potencialmente equacionadas (Pereira, 1986, Ref. [102]).
Tardiamente, o Homem descobriu que irrelevava uma das principais razões de sua
existência: a natureza, tão sabiamente estruturada que resiste à destruição imposta
por quem deveria ser o seu defensor.
O Homem é egocêntrico, predador, dedicado a destruir, corromper e desequilibrar.
Esta afirmação pode ser um tema para obras filosóficas que não devem ser objeto
dessa dissertação, mas fica o fato: desde que há a presença do Homem, procure-se
diminuir, se não parar, a sua obra predatória antes que, fatalmente, chegue à sua
própria extinção (Pereira, 1986, Ref. [102]).
As ingerências humanas sobre a natureza geram impactos que podem ser
minimizados através das ações mitigadoras.

3.2

Impactos no Ecossistema

É pretensioso apresentar-se um curso de História Natural, do qual a Ecologia é parte
relevante. A Natureza é formada por uma corrente com elos interligados,
interdependentes, mas com sutis conexões entre si, a ponto que a quebra de um dos
elos desequilibra, se não destrói, um meio ecológico ou biótopo.
Uma mata, uma floresta, por exemplo, formam um complexo vegeto-animal em
vivência harmônica comum com o próprio meio mineral que as contêm. Quais as
conseqüências ao destruí-las? Quais as conseqüências no meio aquático, na
ictiofauna?
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Os fatores ecológicos diferenciam os ambientes lênticos ou lóticos. Em lagos e
remansos, que são ambientes lênticos, a entrada de luz é contínua e a produtividade
é função da capacidade do sistema de recuperar nutrientes que se acumulam no

fundo. Os cursos d’água, ambientes lóticos, apresentam variações fisiográficas, físicoquímicas e bióticas durante o seu escoamento, assim a comunidade desenvolve-se em
função das características: velocidades d’água, vazão, teor de oxigênio, temperatura,
pH, condutividade, sedimentos em suspensão, luz, granulometria do substrato,
vegetação marginal, isto é, das condições limnológicas (Caramaschi, 1994, Ref. [16]).
Há a prática corrente tupiniquim, principalmente entre os agricultores, independente
do seu grau de instrução, da “queimada" ou desmatamento pleno, para se preparar a
terra para o plantio. Esse procedimento herdado dos escravos oriundos da África,
onde até hoje a agricultura é nômade, constitui-se numa atividade predatória,
ocasionando a destruição do biótopo e, em última análise, a autodegradação da
agricultura, da vida vegetal, animal e da estrutura mineral local, originando as
incontroláveis erosões e voçorocas, devidos à falta de cobertura vegetal. A queimada
ou desmatamento irracional desabilita a estrutura vegetal remanescente a reter e
absorver parte das águas pluviais, e, conseqüentemente, que se encaminham, por
infiltração, ao lençol freático, grande responsável pela alimentação dos cursos
d’água. Parte do solo descoberto é arrastada para os cursos d’água, gerando um ciclo
danoso: a terra arrastada sedimenta-se nos leitos fluviais, assoreando-os e alterando a
sua morfologia e a capacidade de vazão, ao mesmo tempo em que o volume das
águas diminui devido à pouca infiltração. 0 arrastamento de terras pela chuva
também causa perturbações à biota aquática pela alteração da química das águas e,
como é óbvio, o estoque dos peixes, nestas condições, tende a diminuir (Pereira, 1986,
Ref. [102]). Ver Figura 3-1.
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Figura 3-1: Queimada e devastação (imagem de satélite, Themag).
Ao se depredar uma mata, destrói-se, além dos frutos, os insetos, diminuindo-se
fontes naturais alimentares dos peixes, os pássaros decrescem, pela destruição de
seus ninhos, frutos, grãos e insetos que os alimentam. Os pássaros, por sua vez,
transportam para os cursos d’água, através de seus excrementos, ovos de
microcrustáceos: dáfnias, ciclopes, etc., que alimentam os alevinos. Ao se reduzir o
fornecimento da base de sua cadeia alimentar, a quantidade de peixes de um meio
tende a diminuir, quer migrando para rios maiores, quer perecendo à míngua
(Pereira, 1986, Ref. [102]).
Outro perigo à fauna de nossos rios é a tecnologia inconseqüente e o progresso
descontrolado, com seus laboratórios, indústrias e residências, pois descarregam
toneladas de águas residuais com produtos químicos, metais ou esgoto que reduzem
a capacidade aeróbica aquática. É racional supor que os peixes possam assim
sobreviver? Os detergentes domésticos são também letais para a fauna,
principalmente a aquática. Já estão sendo elaboradas leis para coibir ou proibir seu
uso, a exemplo do adotado no exterior (Pereira, 1986, Ref. [102]). “No Brasil, 50,6%
das casas nas cidades não têm rede coletora de esgotos e o 80% são lançados em rios,
lagos e mananciais” (Jornal Folha de São Paulo, 2000, Ref. [67]).
A bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, Sul da Bahia, com a progressiva
destruição de suas florestas marginais e intenso assoreamento da calha do rio, em
virtude dos projetos de mineração, que já duram mais de um século, encontra-se com
a ictiofauna seriamente ameaçada (Garavello, 1994, Ref. [37]).
Os rios Tietê, trecho urbano, Tamanduatei, Pinheiros e as suas malhas fluviais
contribuintes, em São Paulo, não apresentam sinais evidentes ou promissores de vida
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aquática, reflexo da descomedida interferência humana no ambiente, principalmente
devido aos poluentes e ocupação inadequada do solo (ver Figura 3-2).

Figura 3-2: Lançamento de Esgoto e o Rio Tietê degradado na área urbana de São
Paulo.

3.3

Impactos das Barragens

As modificações na ictiofauna devem-se, principalmente, às alterações limnológicas
decorrentes da formação dos reservatórios. Embora não ocorram processos de
estratificação acentuados, com hipolímnio anóxico e formação de gás sulfídrico e
outros elementos tóxicos, o ambiente lêntico favorecerá as mortandades localizadas,
em função da depleção do oxigênio dissolvido, principalmente durante o desvio e
enchimento do reservatório (Agostinho, 1994, Ref. [2]).
O grau do impacto dos barramentos na ictiofauna é variável, dependendo da
existência de áreas de reprodução a montante do barramento, incluindo os seus
afluentes principais e secundários. Sabe-se que os impactos das barragens são
particularmente graves nos casos, por exemplo, nos rios paulistas Paranapanema,
Grande, Tietê e outros, onde as espécies de peixes migradoras praticamente
desapareceram, sendo a ictiofauna atual diferente da original.
“Deve-se salientar, entretanto, que os barramentos, em especial dos grandes rios,
comprometem todo o ecossistema, alterando a flora e fauna terrestre e aquática, na
maioria das vezes de modo irreversível. Entre os aspectos universais relativos à
projetos de barramentos incluem-se: I) interrupção do fluxo migratório de algumas
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espécies, comprometendo a ocorrência das mesmas na região; II) modificação na
estrutura da comunidade, favorecendo o desenvolvimento de espécies com
características de ambientes lênticos, em detrimento das espécies reofílicas; III)
redução da densidade de espécies em decorrência da diminuição da diversidade de
ambientes; IV) perturbação dos sistemas aquáticos e hidrológicos a jusante, incluindo
estuários e V) redução generalizada da biomassa pesqueira a jusante” (Chagas, 1994,
Ref. [20]).
O aumento do tempo de residência nos reservatórios favorece a proliferação de

macrófitas aquáticas e peixes com hábitos sedentários como Acaris (Loricariichthys
spp), Ancistrus caliichthys, Lampréias (Gymnotus carapo), Symbranchus marmoratus,
Sete Léguas (Caliichtus caliichthys), Hoplostermum thoracatum, Piranhas (Serrasalmus
spp), Carás (Aequideus duopunctatus), Geophagus spp, tucunaré (Cichla temensis), Traíra
(Hoplias spp), Hoplerythrinus. As alterações tenderão ao aumento das espécies
oportunistas com pequeno e médio porte, ciclo de vida curta e alto poder
reprodutivo: Mandi-sardinha (Auchenipetrus nuchalis), Branquinha (Curimata spp),
Ubarana (Anodus elongatus), Mapará (Hypophthalmus marginatus), Curvina (Plagioscion
squamosissmus), Tucunaré (Cicla temensis), Piranha (Serrasalmus spp) e diminuição das
migradoras e frugívoras de grande porte com ciclo de vida longo e baixo potencial
reprodutivo: Surubim (Pseudoplatystoma fasciatum), Jaú (Paulicea luetikeni), Barbado
(Pinirampus pirinampu) entre outros. Outras espécies que realizam migração
reprodutiva e/ou alimentar como o Dourado (Salminus maxillosus), Voador
(Hemiodus unimaculatus, Hemiodopsis argenteus, Argonectes scapularis), Sardinha
(Triportheus spp), Jaraqui (Semaprochilodus brama), Corimatá (Prochilodus nigricans),
Pacu (Mylossoma duriventre, Mylesinus spp, Melynnus hypsauchen), entre outros,
também poderão sofrer modificações de quantidade devido à interrupção de suas
rotas migratórias. A redução na disponibilidade de alimento devido à inundação da
mata ciliar e diminuição da relação perímetro/lâmina d’água é outro impacto que
resulta na escassez de alimento alóctone disponível (insetos, frutos e folhas). As
principais espécies que sofrerão este efeito são as frugívoras como a Piracanjuba
(Brycon brevicauda) e várias espécies de Pacus (Mylesimus spp, Myleus spp, Mylossoma
duriventre, Melynnis hypsauchen), Piaus (Leporinus spp). A perda de “habitat” é outro
impacto negativo à ictiofauna, como as lagoas marginais que são inundadas em
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cheias, atuando como importante ecossistema para procriação (Themag, 1998, Ref.
[114]).
Além dos inconvenientes para a livre movimentação da fauna dos rios, as represas

também influem sobre outros fatores de subsistência das espécies, como, por
exemplo, modificar o plâncton dos rios, tão importantes para a criação dos alevinos.
A grande barragem de Assua, no Egito, além de acabar com as periódicas enchentes
do rio Nilo, que fertilizavam todo o vale, extinguiu com uma espécie de Sardinha que
vivia em função dos fitoplânctons locais (Pereira, 1986, Ref. [102]).
No que se refere ao controle do nível d’água, a operação mais desejável é, na maioria
das vezes, conflitante com os demais usos. Em geral, as oscilações bruscas nos níveis
d’água são prejudiciais à fauna de peixes por interferir nos abrigos, na alimentação e
desova. Se o aumento do nível d’água for gradual e coincidir com a desova de uma
determinada espécie, esta poderá ser beneficiada. A oscilação do nível d’água do
reservatório deveria imitar a natureza e diminuir os efeitos a ictiofauna, privilegiar a
sobrelevação com o início do período chuvoso e regras operativas favoráveis à
inundação sazonal dos lares reprodutivos (Themag, 1989, Ref. [119]).
O manejo de populações de peixes requer, além dos fatores abióticos, os biológicos,
como predação e competição, importantes na distribuição e manutenção das
espécies. Algumas bem intencionadas investidas no repovoamento com espécies de
peixes, algumas migradoras, em reservatórios sem STP´s, obtiveram resultados
discutíveis porque se ignorou o ecossistema, isto é, conhecimento consolidado sobre
a biologia das espécies, citando-se as exóticas: Truta, Black Bass (Micropterus
salmoides), Blue Gill, Carpa (Cyprinus carpio), Tilápia (Tilapia rendalii, Oreochromis
niloticus), Curvina (Plagioscion squamosissimus), Tucunaré (Cichia monoculus), Apaiari
(Astronotus ocellatus), Tambaqui (Colossoma macropomum), Trairão (Hoplias lacerdae),
Sardinha (Triportheus angulatus), Piava (Leporinus macrocephalus) (Pereira, 1986, Ref.
[102]).
As avaliações de impactos ambientais, realizadas como cumprimento de exigências
legais, estão, no geral, aquém do possível. Carecem de maior abrangência em suas
dimensões temporais e espaciais e são, geralmente, imprecisas. A insuficiência de
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recursos alocados para os EIA/RIMA, as restrições de tempo para a sua execução, a
ausência ou insuficiência de informações específicas obtidas na área do
empreendimento, a escassez de recursos humanos qualificados para executá-los e a
reduzida participação popular consciente nas audiências públicas e da comunidade
científica em sua análise são alguns dos fatores que contribuem para esta situação
(Agostinho, 1994, Refs. [3] e [4]).
Nas Tabelas 3.1 a 3.3, apresenta-se uma síntese dos impactos potenciais das
barragens sobre a ictiofauna.
Para se ter uma idéia dos prejuízos sofridos pela ictiofauna, em conseqüência da
impossibilidade de acesso ao açude, basta citar que, nas proximidades do
sangradouro do açude “Aires de Sousa”, município de Sobral, Estado do Ceará, em
um único dia de pesca, no ano de 1961, foram capturados 118.000 peixes que
tentavam migrar para a desova” (Fontanele, 1961, Ref. [33]).
Tabela 3-1: Impactos Potenciais dos Represamentos sobre a Ictiofauna.
Fonte de Impacto
Redução das áreas
alagáveis.
Alteração na
dinâmica da água.
Estratificação
térmica e química.

Reservatório (Agostinho, Ref. [2])
Ação Impactante
Impacto Produzido
Redução das áreas de desenvolvimento
Redução dos estoques.
inicial.
Proliferação de espécies rústicas
Mudança nos atributos físicos,
de menor valor comercial;
químicos e biológicos.
Extinção local das espécies
reofílicas.
Depleção do oxigênio;
Fuga ou mortandade de peixes;

Alta eutrofização.

Desestratificação.
Deterioração da qualidade da água.

Assoreamento.

Restrições à comunidade bentônica.

Instabilidade de
Restrições à instalação de uma
nível e ação erosiva
comunidade vegetal e animal.
das ondas.

Redução na relação
Menor disponibilidade de alimentos
área terrestre/alóctones.
aquática.

Eventual mortandade de peixes.
Mortandade de peixes.
Restrições à alimentação de peixes
bentófagos.
Restrições de abrigo e
disponibilidade alimentar para as
espécies forrageiras e formas
jovens;
Restrições à desova para algumas
espécies.
Redução nos estoques de espécies
frugívoras ou que dependam de
suprimento alimentar alóctone.
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Tabela 3-2 : Impactos Potenciais dos Represamentos sobre a Ictiofauna.
Impactos a Montante (Agostinho, Ref. [2]).
Ação Impactante
Impacto Produzido
Introdução de espécies nos
Afogamento
de Eliminação de barreiras naturais à
segmentos a montante, com os
quedas d’água.
dispersão.
impactos decorrentes.
Dispersão para os trechos a
Ampliação da área Proliferação de espécies rústicas de
montante, com os impactos
lacustre da bacia.
menor interesse comercial.
decorrentes.
Fonte de Impacto

Tabela 3-3: Impactos Potenciais dos Represamentos sobre a Ictiofauna.
Impactos a Jusante (Agostinho, Ref. [2]).
Ação Impactante
Impacto Produzido
Redução dos estoques que
Reduções na área alagável pela dependem da planície alagável
atenuação dos picos de cheia e perda de para o desenvolvimento inicial;
vazão;
Redução dos estoques pela
Regulação e redução
elevação da mortalidade ou
da vazão.
sucesso parcial da desova de
Retardamento dos picos de cheia.
espécies com ciclo sincronizado
às cheias.
Alterações
no
“habitat”
Maior capacidade carreadora da água relacionadas a abrigo, desova e
efluente e alterações morfológicas e à disponibilidade de alimento
Retenção de sólidos
granulométricas no canal do rio;
bentônico;
em suspensão.
Fonte de Impacto

Maior transparência.

Incremento da mortalidade de
jovens por predação.
Mortalidade
por
embolia
Supersaturação gasosa nas áreas
gasosa;
Queda da água no adjacentes à barragem;
Mortandade de peixes;
vertedouro ou saída
Incremento na densidade de
na turbina.
Turbulência hidráulica ou pressão
predadores atraídos por peixes
elevadas.
feridos.
Atração hidráulica de
peixes nas saídas das
Concentração de peixes sob condições
turbinas
nas
Mortandade de peixes.
de oxigênio em depleção.
operações
de
manutenção.
Reduções súbitas da
vazão a jusante para o
enchimento
do
Mortandade
por
asfixia,
Exposição do leito do rio.
reservatório
ou
temperatura ou dessecamento.
atender a picos de
demanda energética.
Inacessibilidade dos peixes a sua área Redução do estoque, com
possível
inviabilidade
da
de reprodução e/ou alimentação;
espécie;
Interceptação do rio
pela barragem.
Aumento
nos
níveis
de
Concentração
de
peixes
nas predação,
inclusive
pelo
proximidades da barragem.
homem.
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3.4

Mitigação dos Impactos.

Os impactos ambientais e ecológicos podem ser de natureza aguda ou crônica. A
mitigação dos impactos de natureza aguda deve ser executada previamente e os de
natureza crônica, isto é, gradativos, devem ser acompanhados pelo monitoramento
das comunidades locais e da bacia, com levantamentos prévios.
Nos países desenvolvidos, o planejamento das ações mitigadoras de impactos sobre
os recursos aquáticos, antecedem os estudos básicos, uma vez que os inventários e as
informações técnicas preliminares abrangentes estão disponíveis e detalhadas.
No continente latino-americano, de forma geral, a carência ou a falta de
confiabilidade nos inventários e nas informações técnicas preliminares requer
estudos básicos temporais e espaciais intensivos e abrangentes. O resultado desses
estudos indica a natureza e quando a ação mitigadora deve ser implementada.
Algumas das ações para minimizar os impactos ambientais sobre a fauna aquática
fluvial resultaram em equívocos e a ineficácia devido à inexperiência nacional, pois
não inseriram as ações dentro de um planejamento global de manejo, com objetivos
claros e embasadas no conhecimento do sistema, ausentes de impressões pessoais.
As discussões das possíveis medidas mitigadoras sobre os efeitos do represamento
no ambiente restrigiam-se à construção de estações de pisciculturas com a nítida e
comprovada preferência, ou STP´s encaradas como um fim e não como um
instrumento para operacionalizar o manejo. As introduções de espécies exóticas e a
ineficiência dos muitos STP´s instalados sem os princípios adequados, atestam o
equívoco (Agostinho, 1994, Ref. [2]).
Nos reservatórios nacionais, as medidas de manejo são esporádicas e restritas às
tentativas de controle da atividade pesqueira e à estocagem de espécies exóticas e
nativas.
O controle da pesca para a proteção das formas jovens e da reprodução é pouco
eficiente devido a: escassez de informações sobre os recursos pesqueiros e de
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monitoramento; indefinições sobre a política de proteção e limitações financeiras e
humanas para realizar a proteção (Agostinho, 1994, Ref. [2]).
“O monitoramento consiste num conjunto de levantamentos conduzidos com o
objetivo de avaliar o grau de variabilidade apresentada por determinada população
ou comunidade em relação a um modelo ou padrão pré-determinado (produção
secundária, tamanho populacional, rendimento pesqueiro, relação de espécies,
diversidade, etc.) e não se constitui num fim em si mesmo...” (Müller, 1986, Ref. [92]).
“O manejo da ictiofauna consiste na implementação das medidas sobre o sistema
visando otimizá-lo, sendo um processo que lida com escassez e abundância de
indivíduos nos diferentes níveis organizacionais ecológicos para preservar a
diversidade biológica e/ou sustentar uma exploração econômica... O manejo da
população pesqueira trata da intervenção direta sobre a ictiofauna, como a
eliminação de espécies indesejáveis pela captura, erradicação por meios químicos
e/ou mecânicos, introdução de espécies competitivas do mesmo nicho ecológico ou
de reforço do estoque pesqueiro com espécies selecionadas... O manejo sobre o meio
aquático intervém sobre os ambientes em períodos que favorecem ou prejudicam as
fases reprodutivas e juvenis ou a disponibilidade de alimentos. A literatura realça a
possibilidade de operações especiais dos reservatórios visando o manejo: ampliação
ou redução das áreas de desova, “lares dos peixes”, pela oscilação do nível d’água;
controle das plantas aquáticas e implantação de dispositivos adequados para
proteger as desovas ou abrigar espécies forrageiras, etc... O manejo pelo controle da
pesca, norma freqüente dos planos nacionais de administração pesqueira, objetiva
evitar problemas às populações aquáticas em seus períodos críticos como nas épocas
de reprodução; não permitindo a captura de espécies raras, com função sanitária,
forrageiras de espécies de valor comercial; incentivo à captura das espécies
inadequadas: exóticas, piranhas, etc. O controle pode ser exercido, ainda, sobre a
atividade dos pescadores sob os aspectos educativos e coibitivos, através da
fiscalização... Entende-se, ainda, que o manejo deve proteger, quando convier, os
locais vitais às populações que devem ser definidos no prazo mais precoce,
especialmente através de observações dos processos reprodutivos dos organismos,
tais como: próximo às quedas d’água naturais, saídas de vertedores, casa de
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máquinas e extravasores de fundo, foz dos rios, lares de reprodução, onde se
concentram cardumes migradores” (Müller, 1986, Ref. [92]).

Os locais com concentração dos cardumes, reprodutivos ou alimentares, são
importantes nos estágios de desenvolvimento do estoque pesqueiro e se não forem
habilmente mantidos, devido à pesca indiscriminada (ver Figura 3-3), entre outros
motivos, podem desestabilizar o equilíbrio do corpo d’água.

Figura 3-3: Pesca predatória (Ref. [144]).
Países desenvolvidos desenvolveram técnicas ecológicas de proteção aos peixes
migradores criando, artificialmente, locais para desova em cursos fluviais, em
condições favoráveis quanto a sua manutenção e perpetuação, ver Figura 3-5
(Pavlov, 1989, Ref. [100]).
Há a prática internacional da pesca esportiva, “catch and release”, que começa a ser
difundida no país com fundamentos preservacionistas, apesar de encontrar ainda
resistência entre os pescadores amadores e profissionais que não possuem
comprometimento ambiental (ver Figura 3-4).
A difusão comercial das estruturas aquáticas para a prática do “Pesque e Pague”
também podem contribuir para mitigar os efeitos do homem sobre as comunidades
fluviais, tirando-os dos ambientes comprometidos e potencializando a conciência
ecológica.
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Figura 3-4: Prática do pesque e solte (Ref. [144]).

Figura 3-5: Lar Artificial de Peixes (Design of Small Dams).
Além das técnicas de manejo devem de ser consideradas as estruturas para a
Transposição de Peixes (STP’s): escadas, eclusas, elevadores, tomadas d’água e
vertedores amigáveis, ver Figuras 3-6 e 3-7, e as estações de piscicultura, como
medidas para a preservação da ictiofauna.
As Usinas Hidrelétricas, como é redundante, possuem turbinas que precisam de
manutenção, inspeção e reparos, geralmente anuais. Nestas ocasiões os peixes, aos
milhares, são atraídos pela turbulência, velocidade, oxigenação e temperatura do
fluido água e ficam enclausurados dentro dos condutos que são drenados para
permitir o acesso de técnicos o que ocasiona morte da comunidade dos peixes por
asfixia ou sacrifício. Com a conscientização ambiental crescente, algumas
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concessionárias de energia promovem operações de resgate de peixes com caminhões
tanque, ver Tabela 3-4 (Itaipu, Ref. [65]).
Tabela 3-4: Salvamento de Peixes na UHE Itaipu.
ANO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
TOTAL

no OPERAÇÕES
04
21
15
14
14
41
35
36
35
35
30
280

no PEIXES
2.500
3.580
13.571
2.231
3.113
4.178
2.071
3.562
2.384
1.623
7.013
45.826

“De 1987 até dezembro de 1997 foram resgatados 45.826 peixes em 280 operações de
resgate. O maior peixe já capturado foi um jaú de 50 quilos. Mas, em média, os peixes
pesam cerca de 1 quilo. Depois de resgatados, eles são soltos em seu local de origem
(Reservatório ou Rio Paraná - à jusante)” (Itaipu, Ref. [65]).
Algumas barragens canadenses e americanas: Canal Jones Creek, num tributário do
rio Fraser, Canal McNary e Canal Rocky Reach, no rio Columbia e Canal Robertson
Creek, Vancouver, Canadá, possuem uma estrutura auxiliar para a preservação da
ictiofauna denominada canal de desova, e tanques para desenvolvimento larval, que
obtiveram relativo sucesso devido ao conhecimento científico pleno dos peixes
envolvidos e à baixa diversidade das espécies, geralmente Salmões e Trutas. A
estrutura é composta, basicamente, por um canal específico para desova, sem o
objetivo de transposição, localizado a jusante do barramento, para onde os peixes são
atraídos. O percurso canalizado, calculado em função das características dos peixes,
permite a desova, sendo os ovos lançados em lagoas artificiais adequadamente
localizadas (Themag, 1998, Ref. [115]).
No caso latino-americano, de climas tropicais, a eficácia desta estrutura pode estar
comprometida em função da alta diversidade e das exigências biológicas das espécies
envolvidas. Experiências foram realizadas na Usina Hidrelétrica Itaipu, num canal
com as características: dimensões de 1,8 x 1,0m, desnível com 27,3m, comprimento
total com 300m (canal com 155m), velocidade do fluxo de 2m/s, degraus com soleira
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superficial e orifícios, com resultados reprodutivos aquém do esperado mas que

caracterizaram um marco na ictiologia nacional pois desmistificaram o pressuposto
de que os peixes nacionais não possuíam capacidade físico-biológica de suplantarem
STP’s com desnível superior a 8m, ver Figura 3-8 (Itaipu, Refs. [64, 65, 30]). As UHE
Piraju (1971) e Salto Moraes (1972), rios Parapanema e Tijuco, no Estado de São
Paulo, possuem STP’s operando com sucesso cujos desníveis são 15 e 10m
respectivamente e recentemente as UHE’s de Canoas I e II, no rio Paranapanema e
Igarapava no rio Grande operam seus STP’s com desníveis superiores a 15m.

Figura 3-6: Tomada D'Água, Vertedor e Turbina Amigáveis (Odeh).
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Figura 3-7: Mitigação na Migração Trófica (New York Times).
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Figura 3-8: Canal de Desova e Escada em Itaipu

3.5

Sistemas para a Transposição de Peixes

Uma das conseqüências decorrentes das barragens é a interrupção do fluxo
migratório dos peixes. A ascensão dos peixes obedece aos impulsos de natureza
reprodutiva: na época das cheias algumas espécies iniciam um processo dinâmico de
ascensão, que provoca, com o amadurecimento das gônadas, à desova em regiões
propícias. A descida dos peixes obedece à função alimentar um vez que após as
cheias, parte significativa As barragens interrompem o ciclo dessas migrações,
impedindo o hábito reprodutivo e comprometem os criadores naturais pela elevação
dos níveis d’água. Como uma das soluções plausíveis destaca-se os STP´s. A
construção de STP´s nacionais, apesar de se tratar de assunto consolidado no
exterior, é um tema polêmico, especialmente em barragens com grandes desníveis.
A ausência de STP’s em barragens é citada por Britzky (1983 e 1994, Ref’s. [14] e [15]),
como sendo responsável pela depleção ou mesmo desaparecimento de espécies de
peixes migradoras, com conseqüências imensuráveis ao ecossistema e ao ambiente.
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É obvio que outros fatores também contribuem no processo seletivo artificial, tais
como:

destruição

da

vegetação

marginal,

retificação

de

cursos

d’água,

desaparecimento de várzeas, poluição, mineração, agricultura, introdução de
espécies alóctones, como já mencionados.
“A construção de escadas eficientes teve sucesso em rios de pequeno porte com
barragens relativamente pequenas e condições adequadas à desova a montante. Seria
a mesma coisa num rio de grandes proporções com barragem alta, cujo lago artificial
se estende por muitas dezenas de quilômetros e que termina no sopé de outra
barragem cujo lago tenha as mesmas características daquele de jusante ? Não se sabe.
A questão esta ainda em aberto. Por que não investir, então, no estudo desta questão?
Por que não construir em uma ou outra barragem de grande porte essas escadas? A
partir delas poderiam ser realizados estudos meticulosos relacionados com a
determinação da eficiência das mesmas sobre as populações de jusante e montante.
Essa questão já deveria ter sido considerada, entretanto, ainda é tempo, tendo em
vista o caminho a percorrer na construção de barragens, e que esses estudos poderão
orientar as determinações futuras.” (Britski, 1994, Ref. [14]).
A avaliação plena e prévia dos impactos gerados pelo represamento na fauna
aquática é difícil, devido à complexidade resultante da quantidade de variáveis e à
escassez de conhecimento sobre a biologia das espécies nacionais e suas relações em
comunidade. Neste aspecto os inventários, tão pouco valorizados pelos centros
decisórios oficiais, deveriam ser objeto de relevância.
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4

Limnologia

A parte da Ecologia dedicada ao estudo das águas continentais denomina-se
limnologia. Essas águas, embora afetadas pelos ecossistemas adjacentes, conservam
as suas características próprias (Machado, 1994, Ref. [84]).
Do ambiente aquático depende o peixe para obtenção dos elementos indispensáveis à
sua sobrevivência, à sua proteção e a sua reprodução e esse ambiente, embora
relativamente estável, está sujeito a inúmeros tipos de interferências e de alterações
devidas às próprias peculiaridades de sua constituição, à sua enorme capacidade
solvente, o seu calor específico, as suas típicas variações de densidade, etc. O
conhecimento da vida e proteção dos peixes não pode dispensar o conhecimento de
seu ambiente. Daí a importância da Limnologia como a ciência dedicada ao
conhecimento pormenorizado das características físicas, químicas e biológicas das
águas doces (Branco, 1970, Ref. [142]).
Os corpos d’água continentais diferem dos demais por várias características, mas,
principalmente, pelas hidrodinâmicas: os rios possuem correntes preferenciais
unidirecionais, velocidades do fluxo médias entre 0,1 e 1,0m/s e vazão variável; os
lagos possuem correntes multidirecionais, velocidades médias entre 0,001 e 0,01m/s
e tempo de residência variável, enquanto que o lençol freático apresenta velocidades
ainda mais baixas, entre 10-10 a 10-3m/s, fluxo determinado pela permeabilidade e
tempo de residência podendo chegar a 50.000 anos. Assim os corpos diferem,
gerando comportamentos ambientais diversificados com seres específicos (Illies, J., &
Botosaneanu, 1963, Ref. [62]).
O estudo de Illies & Botosaneanu (1963, Ref. [62]) propôs a classificação internacional
das relações entre os fatores físicos, fauna de invertebrados e zonas de peixes,
distinguindo duas áreas num curso d’água: I.) Rhithron, que caracteriza as condições
de curso superior ou de montanha, com a amplitude média anual da temperatura
média mensal inferior a 20oC, velocidades do fluxo altas: regime torrencial,
declividades longitudinais de longo percurso severas, vazões pequenas, bem
oxigenadas, o substrato composto por rochas fixas, pedras, cascalhos ou areias finas;
II.) Potamon, que caracteriza as condições de curso inferior ou de planície, onde a
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temperatura apresenta variações superiores a 20oC, velocidades do fluxo baixas:
regime fluvial, declividades longitudinais de longo percurso baixas, vazões
encorpadas, menos oxigenadas e substrato composto, geralmente por sedimentos ou
material granular com dimensões menores.
Examinado-se um curso d’água no sentido da cabeceira para a foz, montante para
jusante, isto é, do planalto para a planície, há valores crescentes de: temperatura
d’água, substâncias orgânicas, condutividade, material em suspensão, nutrientes,
profundidade, vazão e decrescentes de: saturação de oxigênio, declividade, erosão,
transparência e granulometria do leito. Assim, não é aconselhável tratar um rio como
uma entidade única, mas como uma composição de ambientes com condições
ecológicas diferenciadas e, portanto, os estudos ictiológicos devem caracterizar as

espécies, relacionando-as com os seus descritores: biótopos (Caramaschi, 1994, Ref.
[15]).
“De modo geral, a qualidade da água depende de inúmeros processos,
principalmente em reservatórios, os quais estão relacionados com as características
morfológicas do sistema, com os mecanismos de circulação e estratificações (térmica
e química), com as relações entre as profundidades das zonas eufótica, afótica e
máxima, com o tempo de residência da água, com as interações com os sedimentos,
que são, também, reguladas pelo grau de oxigênio dissolvido da coluna d´água e
pelo potencial de oxidoredução do sedimento” (Tundisi, 1985, Ref. [125]).
As características limnológicas adequadas devem ser observadas como condições de
contorno presentes e futuras para viabilizar a instalação de STP´s:
Temperatura da água: reflete o ciclo sazonal. influência no comportamento
reprodutivo e trófico dos organismos aquáticos. A ação tóxica de muitos elementos e
compostos químicos é aumentada quando se eleva a temperatura do meio. Pode-se
afirmar que de um modo geral, para cada aumento de 10oC da temperatura da água,
há duplicação dos efeitos tóxicos ou a redução à metade do tempo de sobrevivência
dos peixes. Este é um dos motivos pelo qual morrem muitos mais peixes, em águas
poluídas, no verão do que no inverno (Branco, 1970, Ref. [142]);
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Transparência: mede a faixa da coluna d´água iluminada, onde ocorre a reprodução

primária de oxigênio pelo processo de fotossíntese. Os reservatórios tendem a
possuir águas mais transparentes do que os leitos originais aumentando o potencial
de depredação e de competição entre as espécies de peixes;
Oxigênio dissolvido: as principais fontes de produção para a água são a atmosfera e a
fotossíntese. Os maiores consumidores estão representados pelo processo de
decomposição da matéria orgânica, pela perda com a troca atmosférica e pela
respiração de organismos aquáticos;
pH: defini o caráter ácido (pH<7), básico (pH>7) e neutro (pH=7) da água. Os
organismos aquáticos estão, geralmente, adaptados às condições de neutralidade,
com o pH entre 6,5 e 8,5. Alterações bruscas do pH podem ocasionar mortalidade ou
desaparecimento de organismos aquáticos. Valores fora da faixa de neutralidade
contribuem para a corrosão de equipamentos;
Condutividade: é a capacidade de conduzir corrente elétrica, que é função da
salinidade. Fornece informações sobre o metabolismo do ecossistema aquático.
Informa o que ocorre numa bacia de drenagem por influência dos compostos de
cálcio, magnésio, potássio, sódio, carbonatos, sulfatos e cloretos, além de poder
identificar fontes poluidoras. Águas puras possuem baixa condutividade, que
melhora com o teor de sólidos dissolvidos;
Alcalinidade: representa a capacidade dos corpos d´água em neutralizar os ácidos.
Esta capacidade depende de alguns compostos, principalmente dos bicarbonatos e
carbonatos. A alcalinidade indica a presença, principalmente, de cálcio, necessário
para o desenvolvimento de algas, primeiro elo de uma cadeia alimentar;
Série de nitrogênio (nitrato, nitrido, amônia e nitrogênio): importantes para a
produtividade biológica e indicadores de poluição;
Fósforo e ortofosfato: elementos que auxiliam no crescimento de algas e vegetação
aquática. São indicadores de poluição;
Cor: afeta a transparência da água, principalmente devido aos processos de
decomposição ou provenientes de argilas, ferro e manganês, diminuindo a
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profundidade de penetração da luz, comprometendo a fotossíntese e baixando,

assim, o teor de oxigênio dissolvido, podendo atingir níveis insustentáveis para a
manutenção da vida aquática. Na natureza a cor da água varia entre 0 e 200 unidades
de cor. Água tratada possui valores menores que 5 unidades de cor;
Turbidez: resulta da dispersão da luz nas partículas em suspensão na água como
plâncton, bactérias, argilas;
Clorofila e feofitina: são pigmentos responsáveis pela fotossíntese e indicadores de
biomassa fitoplântica;
Índice do estado trófico, IET: a caracterização de um corpo d´água em relação ao seu
grau de eutrofização pode ser enquadrada na classificação de Carlson (IET<20: ultraoligotrófico, 21<IET<40: oligotrófico, 41<IET<50: mesotrófico, 51<IET<60: eutrófico e
IET>61: hipereutrófico). Oligotrófico (água limpa de baixa produtividade),
mesotrófico (produtividade intermediária) e eutrófico (alta produtividade);
Coliformes e salmonela: indica a presença de efluentes domésticos;
Metais pesados (chumbo, Pb, e mercúrio, Hg): indicadores da qualidade da água,
devido à elevada permanência no ambiente e acúmulo na cadeia alimentar;
Biocidas: inseticidas organoclorados;
Odor: revela o resultado do descaimento da matéria orgânica ou de resíduos
industriais.
As principais alterações limnológicas ocorrem durante e pós-enchimento do
reservatório devido ao barramento (Themag, 1999, Ref. [116]). A Tabela 4-1 mostra a
alteração dos principais parâmetros limnológicos obtidos na UHE Tucuruí

Sidney Lazaro Martins – Sistemas para a Transposição de Peixes
pág. 41

Tabela 4-1: Alterações Limnológicas devidas ao Represamento
Fases

Parâmetro

natural

enchimento

operação

29,4
6,9
6,9
36,8
28,7
10,5
4,9
2,3
1,1
2,3
4,0
1,6
10,0
0,8

27,6
3,75
7,1
46,5
47,3
88,9
28,4
1,1
0,7
1,4
4,2
0,1
4,3
4,3

29,3
4,6
6,8
46,8
25,9
245,1
20,4
1,7
1,1
1,3
3,0
1,9
8
3,8

temperatura (Co )
oxigênio (mg/l)
pH
Condutividade (µS/cm)
Nitrogênio: NO3 - (µg/l)
Nitrogênio: NH4 + (µg/l)
Fósforo: PO4 3- (µg/l)
Nitrato: Na+(mg/l)
Potássio: K+ (mg/l)
Manganês: Mg++ (mg/l)
Cálcio: Ca ++ (mg/l)
Ferro: Fe3 + (mg/l)
Clorofila (µg/l)
Transparência (m)

Obs. : valores médios.
Os padrões condicionantes normalizadores da qualidade da água fluvial foram
homologados pelo CONAMA, resolução no 20, 1986, Águas Doces, Classe Especial e
I, Ref. [19], conforme Tabela 4-2.
Tabela 4-2: Padrão das Características de Qualidade de Água
Parâmetro

padrão

unidade

oxigênio dissolvido
PH
Nitrato
Nitrito
Amônia
fósforo total

5
6a9
10.000
1.000
500
25

mg/l
µg/l em N
µg/l em N
µg/l em N
µg/l

A Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, Portugal, Ref. [104], admite os
valores constantes na Tabela 4-3 para o sustento da vida aquática.
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Tabela 4-3: Valores Admitidos para Sustento da Vida Aquática
Parâmetro

mercúrio, Hg

oxigênio dissolvido, mg/l
CBO5 , mg/l
sólidos suspensos, mg/l
amônia ionizada, NH3 , mg/l
nitritos, NO2 , mg/l

valores admitidos
recomendado
obrigatório
≤0,3 mg/kg (no músculo do
peixe)
≤0,5µg/l (águas estuarias,
média anual)
≤1,0µg/l (águas interiores,
média anual)
50% > 9
50% > 9
100% > 7
< 3, salmonideos
< 6, ciprinideos
<25
<0,005, salmonideos
<0,025, salmonideos
<0,005, ciprinideos
<0,025, ciprinideos
<0,01, salmonideos
<0,03, ciprinideos

Segundo o Water Quality Criteria, EPA, Gold Book, Organização Mundial de Saúde
– OMS, 1986, Ref. [133], o teor de oxigênio dissolvido é o mais importante fator para
a manutenção da vida aquática, conforme Tabela 4-4.
Tabela 4-4: Valores do Oxigênio Dissolvido em Cursos D’água
oxigênio dissolvido (mg/l)
peixe

temperatura da
água (oC)

água fria

<20

água quente

>20

ciclo da vida
ideal
embrionária
adulta
embrionária
adulta

>11
>8
>6,5
>6

prejuízo
moderado
8
5
5
4

fatal
<6
<3
<4
<3

Os aspectos limnológicos devem ser observados para confiabilizar os projetos de
STP’s e a preservação das garantias mínimas de sobrevivência da ictiofauna.

