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6

Sistemas para a Transposição de Peixes

6.1

Introdução

Há diversos tipos de dispositivos utilizados para facilitar a migração de peixes
através de barragens ou obstáculos naturais. O nome genérico desses dispositivos, no
Brasil, é Sistema para Transposição de Peixes: STP.
Há, basicamente, os seguintes tipos de STP´s: escadas, elevadores, eclusas, híbridos e
outros alternativos. A denominação internacional para o tipo escada é: “fishway”,
“fishladder”, “fishpass”, ou ainda, “fish facilities”; para o tipo eclusa é: “fishlock” e para
elevador é: “fishelevator” ou “fishlift”. No exterior, principalmente no hemisfério
norte, o STP está consolidado, sendo objeto indiscutível dos projetos fluviais ou
marítimos que envolvam a sobrevivência dos peixes.
Estes dispositivos, são compostos, basicamente, de: entrada, corpo condutor e saída.
Sob a ótica da engenharia, destinam-se a facilitar a migração reprodutiva ou trófica
dos peixes vencendo obstruções naturais ou não, mediante a passagem de um
volume de água, de montante para jusante, favorecido pelo gradiente hidráulico, em
condições controladas no que se refere à vazão, níveis, velocidades, linhas de fluxo e
geometria da estrutura, de modo a atender às necessidades intrínsecas dos peixes,
sem causar o seu cansaço excessivo.
Larinier, 1999, Ref. [74], defini um STP como sendo um dispositivo para atrair e
conduzir seguramente a migração de peixes: trófica e reprodutiva, aos seus
ambientes.
Segundo Morishita, 1995, Ref. [91], deve-se ampliar a dimensão simplista da
concepção de um STP como sendo uma passagem para peixes migradores pois assim
se exclui outros importantes organismos que também utilizam este sistema.
Recomenda que o termo adequado seja biopassagem (“bio-path”) definida como
estrutura artificial em águas continentais, que os organismos utilizam para migração
reprodutiva, trófica ou simplesmente deslocamento, que incorpora a filosofia de
biodiversidade.
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A migração dos peixes ocorre nos sentidos jusante para montante (ascendente), e
montante para jusante (descendente). A migração ascendente é contrária ao fluxo do
curso d’água e objetiva, basicamente, à reprodução em locais apropriados. A
migração descendente, isto é, na direção da foz do rio, objetiva a procura de locais
favoráveis quanto à alimentação, temperatura e às condições físico-químicobiológicas. O STP deve contemplar o movimento dinâmico nos dois sentidos.
O STP mais simples é o tipo escada com soleira ou degrau, “pool & weir”,
constituindo-se numa série de reservatórios ou tanques escalonados seqüencialmente
em forma de degraus. Os reservatórios são separados por soleiras ou degraus. Os
peixes, na migração, transpõem os degraus ou soleiras, passando entre os
reservatórios ou tanques, durante a piracema, nadando pela lâmina d’água
descendente ou saltando. Nas Figuras 6-1 e 6-2, apresenta-se uma representação
deste tipo. As soleiras ou degraus possuem a finalidade de controlar a permanência
de níveis d’água e dissipar a energia na forma de perdas localizadas com a
turbulência nos tanques. A energia é dissipada de modo a favorecer a ascensão dos
peixes sem causar o seu cansaço.
Atendendo-se à necessidade dos peixes que migram pelo fundo, introduziu-se, na
soleira entre tanques, um orifício, de modo a favorecer a passagem destes peixes,
evitando-se a intransponibilidade e seu cansaço prematuro. Esse tipo de estrutura é
conhecida como escada com orifício, “weir & orifice”. Na Figura 6-3 apresenta-se uma
representação deste sistema.
Na Bélgica. por volta de 1920, o cientista especializado em peixes G. Denil, propôs
um STP composto por soleiras especiais, que dissipavam energia através do refluxo
do escoamento devido à forma das soleiras centrais. Estas soleiras foram concebidas
para proporcionarem velocidades máximas no centro do STP e menores nas
adjacências, de modo a favorecer a ascensão de peixes específicos. Essa estrutura
possui o nome de seu autor, tipo escada Denil, foi desenvolvida para espécies do
hemisfério norte, que migram no sentido dos oceanos para as cabeceiras dos rios
(anádromos ou diádromos), vencendo as distâncias com a atividade natatória de
fundo ou superficial. Na Figura 6-4 apresenta-se uma representação deste sistema.
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Um dos STP’s mais utilizados é a escada Vertical Slot, “Hell’s Gate” ou “pool & jet”.
Neste tipo de estrutura, a soleira ocupa parte do canal, permitindo a passagem do
fluxo e dos peixes por canais laterais livres, com um ou dois jatos. Foi desenvolvida
para peixes que migram nadando pelo fundo ou superficialmente. Na Figura 6-5,
apresenta-se uma representação deste sistema.
O sistema mecânico denominado: eclusa de peixes, “fish lock”, funciona com um
conduto interligando montante com jusante, de forma adequada para atrair os
peixes, operando em fases de transposição: fechamento da saída e favorecimento ao
acesso das espécies pela entrada; fechamento da entrada, com o conseqüente
aprisionamento dos peixes; abertura da saída com inundação do recinto e a
passagem das espécies. Na Figura 6-6, apresenta-se uma representação deste sistema.
O elevador dos peixes, “fishlift” ou “fishelevator”, é outro sistema mecânico, como
também a eclusa, que consisti em caçamba-tanques posicionadas no lago a jusante,
de forma adequada para atrair os peixes e que opera em fases de transposição:
abertura da caçamba para acesso das espécies; alteamento da caçamba com os peixes;
transporte e deposição dos peixes à montante. Na Figura 6-7, apresenta-se uma
representação deste sistema.
Outros tipos de STP’s surgiram para atender às necessidades específicas. Alguns
alternativos como a embarcação transportadora de peixes indicada para altas quedas

de barramento onde há eclusas para embarcações, conforme Figura 6-8, ou misto,
como, por exemplo, atração e armazenamento em caçambas transportadas por
veículos (“Trap and Truck”), conforme Figura 6-9, ou até por meio de canal artificial
com várias utilizações, conforme Figura 6-10.
Os tipos, variantes e detalhes dos STP’s são intermináveis dependendo das
características locais, dos cardumes e das condições de contorno o que impedem a
generalização e universalização dos conhecimentos. Ver Figuras 6-11 e 6-12.
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Figura 6-1: STP tipo escada com soleira ou degrau.

Figura 6-2: STP tipo escada com soleria ou degrau.
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Figura 6-3: STP tipo escada com orifício.

Figura 6-4: STP tipo escada Denil.

Figura 6-5: STP tipo Vertical Slot com 2 jatos.
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Figura 6-6: STP tipo eclusa.

Figura 6-7: STP tipo elevador.
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Figura 6-8: STP tipo embarcação transportadora.

Figura 6-9: STP tipo misto.
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Figura 6-10: STP tipo canal lateral.

Figura 6-11: STP tipo escada em serpentina.
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Figura 6-12: STP tipo escada alternada.

6.2

História dos STP’S

O início dos STP’s ocorreu quando o homem observou a dificuldade dos peixes de se
locomoverem diante dos obstáculos geológicos naturais, fossem eles

quedas

abruptas, tipo cachoeiras ou corredeiras íngremes, e resolveu facilitar

sua

movimentação, visando sua sobrevivência no ecossistema e a perpetuação das
reservas pesqueiras para atividades esportivas ou profissionais. O número de STP’s
implantados no mundo é cerca de 13.000 unidades, concentrados em países
desenvolvidos. Ver um STP que a natureza nos ofereceu na Figura 6-13.

Figura 6-13: STP Natural (Japão).
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Com o desenvolvimento tecnológico e das necessidades humanas, o homem passou a
interferir sistematicamente no ambiente, principalmente no hídrico, alterando-o
segundo as suas necessidades e prioridades, nas quais, raramente, o ecossistema
mereceu atenção relevante. Os barramentos artificiais passaram a se multiplicar
visando irrigação, lazer, contenção de cheias e, principalmente, a geração energética,
tornando inacessível a transposição de peixes migradores e a sua reprodução nas

águas de montante o que, juntamente com a degradação ambiental crescente,
resultou em conseqüências desastrosas ao ecossistema. Assim os STP’s começaram a
ser construídos para minimizar, em parte, os efeitos da intervenção humana.
Na fase embrionária alguns STP’s fracassaram devido ao desconhecimento. Assim,
como uma das alternativas possíveis, optou-se pelas estações de piscicultura para
repovoamento interferindo-se mais ainda no ambiente. No exterior as estações de
piscicultura existem nas fazendas de peixes voltadas ao comércio e indústria.
No século 17, em 1640, isto é, há mais de 360 anos, na Europa, Suíça, na cidade de
Bern, rio Aar, (Godoy, 1985, Ref. [6]), tem-se o registro do primeiro STP, com pouco
mais de 2m de altura vertical, em um obstáculo natural, construído com base na
sensibilidade do proponente, sem um fundamento científico consistente, para peixes
anádromos.
O primeiro STP num barramento artificial foi construído para peixes anádromos, no
rio Thiet, em Perth, Escócia, em 1828, (Gobin & Guénaux, 1907, Ref. [38]), tipo escada
com degraus. O projeto e a execução foram da iniciativa privada, proprietária de
outras usinas neste rio. A sua forma foi idealizada por M. Smith Deanston, (Godoy,
1985, Ref. [6]). O sucesso deste empreendimento fomentou a iniciativa em
barramentos existentes, novos ou em obstáculos naturais, em outros países.
A França iniciou a construção desses sistemas em data anterior a 1789, pois, nesta
data, em Pontgibaud, no rio Sioule, foram contados 1.200 Salmões que migraram
através de um STP, tipo escada com degraus (Godoy, 1985, Ref. [6]). Outros STP’s
foram instalados em barramentos franceses, preferencialmente, para peixes
anádromos (Gobin & Guénaux, 1907, Ref. [38]). Segundo Larinier, 1990, Ref. [75], há
mais de 300 STP’s construídos nos últimos 20 anos, resultado de estudos em modelos
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reduzidos e verificações de protótipo, sendo ainda insuficientes frente aos 8 000
barramentos.
A Noruega é o país europeu com a maior quantidade de STP’s, tendo cerca de 420,

(Grande, 1996, Ref. [53]), a maioria tipo escada com degraus e tipo Denil. Em 1872, foi
construído um STP, tipo escada com degraus, para um obstáculo natural, no rio
Gaular, para peixes anádromos (Grande, 1990, Ref. [54]). No rio Sire instalou-se um
STP tipo escada com degraus, para peixes anádromos, em madeira, em 1880, com
285m de comprimento e uma altura vertical de 27m, através da iniciativa privada,
(Landmark, 1983, Ref. [73]).
Em 1879, EUA, Virginia, o Sr. Marshall MacDonald, segundo a literatura, (Orsborn,
1984, Ref. [96]), disponibilizou, aos interessados em investir, um STP tipo escada
original usando uma declividade longitudinal de 1V:3H, com redutores de
velocidade superficiais na saída e no interior do canal. Este dispositivo não foi
detalhadamente analisado devido às suas nuanças construtivas, sendo abandonado,
mas marcou pela inovação (ver Figura 6-14).

Figura 6-14: STP tipo escada (Marshall MacDonald).
No mesmo período, em 1890, na Europa, Noruega, o Sr. A. Landmark apresentou um
novo modelo de STP tipo escada vertical slot, com um jato, com o degrau inclinado
em relação ao canal sem encontrar a parede oposta do canal, formando aberturas
verticais laterais, (McLeod, 1941, Ref. [88], Landmark, 1883, Ref. [73]), conforme
Figura 6-15.
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Até o ano de 1900, os projetos dos STP’s resumiram-se, quase exclusivamente a
dispositivos tipo escada com degraus, com concepção em caráter intuitivo e uma
pequena parcela de conhecimento da bioengenharia. Muitas patentes foram
registradas, mas em todas elas o objetivo era apenas o de dissipar a velocidade no
interior do canal, para permitir a passagem dos peixes, sem respeitar as necessidades
dos maiores interessados: os peixes.

Figura 6-15: STP tipo escada Vertical Slot com um jato (Landmark).
Segundo John F. Osborn, 1984, Ref. [96], os estudos internacionalmente relevantes,
propulsores do desenvolvimento dos STP’s, todos voltados aos peixes anádromos,
foram:
G. Denil, Bruxelas, Bélgica, 1908 a 1932;
British Institution of Civil Engineers, Committee on Fish Passes in England, 1936 a
1938; McLeod e Nemenyi na Universidade de Iowa, 1939 a 1940;
Bell e outros, no desenvolvimento de degraus para STP’s, no rio Fraser, British
Columbia, 1943 a 1946;
Bonneville Fisheries Engineering Research Laboratory, Washington, 1951 a 1972.
Em 1909, na Europa, Bélgica, Bruxelas, o cientista G. Denil, Ref. [29], publicou um
artigo sobre um novo STP tipo escada, baseado nos princípios científicos disponíveis,
em que utilizou a dissipação de energia para favorecer a ascensão dos peixes
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anádromos. Ao longo do tempo este tipo de sistema foi otimizado por outros
estudos, com ênfase físico-biológico e que resultaram na sua concepção atual
desenvolvida para facilitar a transposição de Trutas e Salmões, principalmente. Denil
foi o primeiro cientista a estudar o hábito e a capacidade mecânica dos peixes
anádromos e aplicar os princípios da engenharia hidráulica para facilitar a sua
ascensão, ver Figura 6-16 (Clay, 1995, Ref. [23]).

Figura 6-16: STP tipo escada (Denil).
O Instituto Britânico de Engenharia Civil, Comitê para STP’s, desenvolveu estudos
importantes, antes da 2a Guerra Mundial, 1942, Ref. [13]. Há um apêndice com as
investigações realizadas por White e Nemenyi sobre STP’s para: dispersão do jato,
tanques, capacidade natatória dos peixes anádromos, relação entre a declividade,
profundidade e vazão no canal e jatos submersos. Foi, também, objeto deste comitê, a
otimização do STP tipo Denil, para chegar à forma em que são utilizados até hoje
(Clay, 1995, Ref. [23]).
A construção da barragem Bonneville, rio Columbia, EUA, entre 1937 e 1938,
propiciou o desenvolvimento de novos STP’s. A concepção deste projeto aglutinou a
experiência de engenheiros e biólogos especialistas em peixes anádromos, que
resultou num sistema com dimensões maiores do que as até aquela data
apresentadas, adequadas ao pico de migração, complexas e eficientes. Foram
implantados vários pontos de atração dos peixes, inclusive no sistema gerador de
energia: Casa de Força. Durante a sua construção foram operadas eclusas provisórias
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para transposição ascendente e, também, dispositivos para garantirem a migração
descendente dos peixes.
A Universidade de Iowa patrocinou um estudo sistemático sobre os STP’s
consistindo em testes com cinco variações de escada: degrau, orifício, soleiras

dissipadoras seqüenciais e alternadas, vertical slot e Denil, onde as necessidades e as
preferências dos peixes anádromos foram priorizadas. Nemenyi, 1941, Ref. [94],
publicou suas anotações bibliográficas sobre parte dos STP´s existentes na Europa e
Estados Unidos onde se depreende que nenhum dos empreendimentos listados foi
elaborado com base científica consistente, ver Figura 6-17.

Figura 6-17: STP tipo Vertical Slot com 1 jato
Durante 1945 e 1946, depois de exaustivas verificações em modelo reduzido, foi
construído o STP tipo escada Hell’s Gate, vertical slot com dois jatos, no rio Fraser,
British Columbia, EUA, com soleiras verticais para reduzir a velocidade central do
canal, duas aberturas laterais verticais e dissipadores verticais para as aberturas. Este
tipo de estrutura foi projetado para locais onde há grande flutuação dos níveis
d’água, que podem comprometer à operação do STP, ver Figura 6-18 (Clay, 1995, Ref.
[23]).
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Figura 6-18: STP tipo Vertical Slot com 2 jatos (Hell’s Gate)
O STP tipo escada Hell’s Gate considerou, na sua concepção e no seu
dimensionamento: o pico de peixes anádromos migratórios, o volume d’água
mínimo por unidade de peixe, fatores biológicos que interferem ou podem induzir a
passagem dos peixes, tais como: odor, hormônio, etc.
O programa do projeto do STP tipo escada Hell’s Gate, de 1951 a 1972, envolveu
estudos de monitoramento dos anádromos, comportamento, estímulos, sensibilidade
e reprodução dos peixes, efetuados por técnicos da engenharia e biologia e auxiliados
por modelos reduzidos para testes experimentais. Os estudos importantes referem-se
à luminosidade necessária, principalmente durante a noite, capacidade, declividade
longitudinal e velocidade do fluxo. O programa, em 1962, desenvolveu o STP tipo
escada para a barragem Ice Harbor, no rio Snake, EUA, composto por soleiras
superficiais laterais duplas e orifícios, sendo que a região central não galgável, possui
uma aba para montante destinada amortecer o fluxo. Este tipo de estrutura, devido
ao sucesso alcançado, foi implantado em várias outras barragens do sistema dos rios
Columbia e Snake, ver Figuras 6-19 e 6-20 (Collins, 1960, Ref. [25]).
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Figura 6-19: STP tipo escada (Ice Harbor).

Figura 6-20: UHE Ice Harbor, EUA.
Nos países baixos, principalmente a Holanda, há uma identidade nítida com a água,
com origem perdida no tempo. A experiência com STP’s vem desde 1925, com a
finalidade de facilitar à passagem de peixes anádromos e de enguias, objetos de
industrialização importante na economia local e para exportação.
Na Dinamarca, segundo Lonnebjerg, 1990, Ref. [80], há muitos STP’s utilizados em
hidrelétricas e principalmente em 600 reservatórios para criação de peixes: “fish
farms”, podendo chegar a 700 unidades. O principal STP utilizado é o tipo escada
Denil e o com degraus.
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Na Rússia, um dos primeiros STP’s foi construído no rio Volkhov, em 1926, mas sem
o desejado sucesso. Em 1938, no rio Tuloma, implantou-se, com êxito, um STP tipo

escada com degraus, com altura vertical de 20m, comprimento de 513m, visando o
livre acesso e a reprodução de enguias, Salmões, Trutas e Esturjões para manutenção
do estoque pesqueiro, abastecimento alimentar local e industrialização para
exportação, principalmente do caviar e enguias defumadas (Kipper, 1967, Ref. [71]).
Na Austrália, até 1982, existiam mais de 55 STP’s em operação para migração fluvial,
(Harris, 1984, Ref. [57]). O projeto e a construção dos STP’s está incorporado na
legislação nacional, porém Harris, relata que na costa leste havia 29 STP’s sendo 18
com alturas inferiores a 2m e os demais superiores a 8m e indica que: 75% destes
dispositivos operavam insatisfatoriamente devido ao projeto ser baseado na
experiência Européia e Norte Americana, esquecendo-se das espécies nativas, que
possuem capacidade natatória, ciclos e necessidades diferentes (Clay, 1995, Ref. [23]).
Há, também, devido as suas fronteiras marítimas, uma preocupação com STP’s em
barragens para comunicações marítimas-fluviais o que, segundo Jackson, 1996, Ref.
[66], resultaram em 1000 passagens de peixes.
Na China, apesar da vasta malha hídrica com barragens, chegando às quantidades
superiores a 85.000, (Xiangke, 1961, Ref. [136]), sendo 4.546 com a finalidade de
geração energética (25 Usinas de grande porte: potência superior a 250MW, 95
médias: potência entre 25 e 250MW e 4.426 pequenas: potência entre 0,5 e 25MW, Ref.
[134]), há poucos STP’s, cerca de 50, dos quais poucos funcionam satisfatoriamente
(Wang, Ya-Ping, 1990, Ref. [131]). O maior STP com 15m de altura produziu
resultados insatisfatórios e foi abandonado. O peixe principal deste país é a carpa
adaptada aos ambientes lênticos, como os dos reservatórios. Há, segundo a literatura,
intervenções para evitar a mortalidade de peixes pelo acesso às tomadas d’água e
turbinas com a utilização de elétrodos criando malhas repulsivas. A ictiofauna
significativa ou com valor comercial chinesa é o Esturjão, um anádromo que precisa
migrar para se reproduzir nas cabeçeiras. O esturjão fornece, atraves de suas ovas, o
caviar, podendo atingir 3m de comprimento.
Os estudos sobre STP’s evoluíram sob a ótica biológica e hidráulica nas últimas cinco
décadas, fruto da preocupação mundial com o ecossistema e do interesse de
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preservação das espécies e da atividade pesqueira profissional e/ou esportiva, ou

seja: a permissão ao livre acesso dos peixes significa a reprodução e a possibilidade
da perpetuação das espécies.
O primeiro manual significativo para projetos de STP’s foi publicado por Clay, em
1961, Ref. [23], definindo um STP como uma passagem de água que contorna ou
atravessa uma obstrução, onde, pela dissipação da energia, favorecesse a ascensão
dos peixes, sem causar o seu cansaço excessivo.
No Canadá, Alaska, devido às montanhas inóspitas e clima desfavorável, o Dr.
Ziemer, 1962, Ref. [137], desenvolveu um STP baseado no tipo Denil, em alumínio
pré-moldado, para locais onde o acesso só é viável por estradas de ferro ou pelo ar.
Este modelo é conhecido como STP tipo escada Alaska. A Aeroceanics Fish
Corporation, 1976, Ref. [1], desenvolveu e patenteou um modelo similar construído
com fibras de vidro reforçadas e iluminação artificial, destinado a locais com carência
espacial ou de acesso difícil (ver Figura 6-21).

Figura 6-21: STP tipo espiral (Alaska).
Na América do Sul, só neste final de século despertarmos da hibernação sobre a
sobrevivência dos peixes migradores e as conseqüências derivadas de alterações no
ecossistema. A Venezuela, de acordo com informações não tão recentes, possui
apenas um STP no rio Guanare, com 5m de altura vertical, e com funcionamento
abaixo do desejável; o Uruguai possui um STP tipo eclusa, no rio Uruguai, barragem
de Salto Grande, com uma altura vertical de 35m; a Argentina, no rio Carcaranã,
afluente do rio Paraná, tem três STP’s operando durante décadas, nas barragens de
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Andino, Lucio .V. Lopes e Carcaranã, além da Usina Yacyretá e dos projetos

Binacionais de Corpus e Garabi. No Brasil há menos de 60 STP’s, sendo que a maior
parte em açudes no nordeste, em rios não perenes. Nos demais países não há
registros bibliográficos disponíveis (Quirós, 1988, Ref’s. [105] e [106]).
No Brasil, quando as primeiras barragens hidroelétricas começaram a ser
construídas, no início deste século, preocupou-se em proteger cardumes de peixes de
piracema, potamódromos, com a implantação dos STP’s. Em 1911, numa iniciativa
pioneira latino-americana, no rio Pardo, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, na Usina
Itaipava, foi construido um dos primeiros STP’s tipo escada com degraus, com 7m de
altura vertical, pela iniciativa privada (Grupo Matarazzo), ver Tabela 6-1 (Godoy,
1985, Ref. [6]).
Tabela 6-1: STP’s Nacionais
STP
ALTU
RA (m)

EMPREENDEDOR

D

<8

CPFL

D

7

GRUPO
MATARAZZO

D

<8

CPFL

D

<8

CPFL

CACHOEIRAS
DE EMAS

O

3

CENTRAL
ELECTRICA
RIO CLARO

SP, MUPURANGA

DOURADOS

D

<8

CPFL

D

6

CIA. FIAÇÃO
E TECIDOS
SANTA
ADÉLIA

ANO

RIO

LOCAL

BARRAGEM TIP
O

1.906

ATIBAIA

SP,

SALTO
GRANDE

1.911

PARDO

SP, STA ROSA DE
VITERBO

ITAIPAVA

1.911

SAPUCAI PAULISTA

SP, GUARÁ

1.913

JACARÉ GUAÇU

SP, SÃO CARLOS

1.920

MOGI GUAÇU

SP, PIRASSUNUNGA

1.926

SAPUCAI MIRIM

SÃO
JOAQUIM
GAVIÃO
PEIXOTO

1.942

SOROCABA

SP, TATUÍ

FAZENDA
CACHOEIRA

1.943

TIBAGI

PR, MONTE ALEGRE

SALTO MAUÁ

D

6

INDÚSTRIAS
KLABIN

1.959

TRIUNFO

PB, ANTENOR NAVARRO

PILÕES

D

4

DNOCS

1.960

PIRANHAS

PB, SOUZA

SÃO
GONÇALO

D

7

DNOCS

1.971

PARANAPANEMA

SP, PIRAJU

PIRAJU

O

15

CIA DE
FORÇA E LUZ
SANTA CRUZ

1.972

TIJUCO

MG, SALTO MORAES

SALTO
MORAES

D

10

CEMIG

1.973

TAQUARI

RS, BOM RETIRO DO SUL

BOM RETIRO
DO SUL

D

9

PORTOBRÁS
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1.973

JACUÍ

RS, AMARÓPOLIS

AMARÓPOLIS
ANEL DE
DOM
MARCOS

D

5

PORTOBRÁS

1.973

JACUÍ

RS, ANEL DE DOM
MARCOS

D

5

PORTOBRÁS

1.973

JACUÍ

RS, CACHOEIRA DO SUL

FANDANGO

D

5

PORTOBRÁS

1.973

RN, AÇU

MENDUBIM

D

7

DNOCS

1.980

CE, MORADA NOVA

O

15

D

2

POÇO DO
BARRO
GUARAMIRI
M

1.985

ITAPOCU

RN.

1.992

PARANÁ

PR, ITAIPU

ITAIPU

O

27,3

1.994

MOGI

SP, MOGI GUAÇU

MOGI GUAÇU

D

10,5

1.999

GRANDE

MG

IGARAPAVA

V

17

CEMIG

1.999

PARANÁ

SP, PORTO PRIMAVERA

E

20

CESP

2.001

PARANÁ

SP, PORTO PRIMAVERA

O

20

CESP

2.001

TOCANTINS

MG, LAJEADO

O

30

INVESTCO

SERGIO
MOTTA
SERGIO
MOTTA
LAJEADO

ITAIPU

Tipo: D= degraus; E= elevador; O= orifícios; C= canal lateral; V= vertical slot
Nos EUA há mais de 1.825 barramentos para geração de energia, sendo que 9,5% e
13% apresentam STP’s para favorecerem, respectivamente, a ascensão e o descenso
dos anádromos: Salmões, Trutas, além das enguias (Francfort, 1994, Ref. [35]). Só o
rio Columbia possui mais de uma centena de STP’s (Williams, 1995, Ref. [135]). São
considerados um dos centros desenvolvidos sobre o tema, depreendendo-se uma
preocupação comprometida com o ambiente e balizada por regras legais rígidas,
inclusive com obrigatoriedade de instalação e manutenção de passagens da
ictiofauna. Os projetos de STP’s passam por estudos ictiológicos severos de
concepção e monitoramento. Nenhum barramento é construído em cursos d’água
onde há peixes migradores, sem que a sobrevivência dos peixes esteja perfeitamente
equacionada. Há uma comunhão explícita entre a engenharia, biologia e a ecologia
no trato destas questões. Existem barramentos com vários STP’s, como por exemplo,
no rio Colúmbia, a barragem de Bonneville, com 60m de altura, possui 3 STP’s tipo
escada com degraus, 3 STP’s tipo eclusa e 6 passagens secundárias, tipo “bypass”
(Clay, 1995, Ref. [23]). A manutenção dos diádromos é essencial para a economia
americana movimentando US$25bilhões/anuais, gerando 300.000 empregos diretos e
17milhões indiretos (Odeh, 1999, Ref. [95]).
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O Japão, com uma superfície territorial limitada, com menos de 5% da área do Brasil,
privilegia os recursos naturais autorenováveis, como o caso dos peixes e possui mais
de 10.000 STP’s, alguns com mais de 20m de altura, que favorecem tanto à ascensão

quanto ao descenso (Kumar, 1995, Ref. [72]; Clay, 1995, Ref. [23]). Há STP’s de todos
os tipos, portes, para todas as modalidades de barramento e obstáculos naturais. A
importância desse tema é tal que acontecem simpósios qüinqüenais internacionais na
cidade de Gifu desde de 1990, Ref. [103].
As alturas dos barramentos aumentaram, principalmente dos que visavam à geração
de energia, acompanhando o desenvolvimento tecnológico, e os STP’s, seguindo essa
tendência, transpuseram desníveis da mesma ordem de grandeza, ver Tabela 6-2.
Tabela 6-2: Altura dos STP's Tipo Escada.
BARRAMENTO
PAÍS, LOCAL

RIO

STP

FINALIDADE,
NOME

TIPO

B
(m)

LD
(m)

L
(m)

i
(%)

∆yTOT
AL

Ref.

(m)

EUA, Oregon

Columbia

Energia, John
Day

O

70

[112]

EUA, Oregon

Columbia

Energia, McNary

O

67

[112]

EUA, Oregon

Columbia

O

61

[112]

EUA, Oregon

Columbia

O

60

[112]

EUA, Oregon

Clackamus

Energia

D

59

[6]

Japão

Nita

Energia, Mehoro

O

40

[112]

Japão
Noruega,
Modalselva
Noruega,
Fiskumfoss
Noruega,
Fiskumfossen

Oyodo

Energia, Takaoka
Energia, Hellandsfossen

O

38,9

[112]

10

34,5

[53]

Energia

D

291

12

35

[6]

O

290

12

35

[53]

O

32

[112]

O

31,5

[112]

Nansen
Nasen

Japão

Saru

Japão

Ibi

Japão,

Nippara

Brasil,
Lajeado

Tocantins

Brasil, Itaipu
Suécia,
Stornorrfors

Energia, The
Dalles
Energia,
Bonneville

Energia,
Fiskumfossen
Energia,
Nibudani
Energia,
Nisidaira
Energia,
Shirimaru

2.720

O

4

I

2

Energia, Lajeado

O

5

Paraná

Energia, desova

O

155

Umeälven

Energia

D

260

10

2

316

10

30

[113]

700

5

30

[115]

27,3

[30]

23

[6]

9

Sidney Lazaro Martins – Sistemas para a Transposição de Peixes
pág. 113
Noruega,
Malselvfossen
Escósia,
Tongland
Escósia,
Earlstoun
URSS
Brasil,
São Paulo
Brasil, Minas
Gerais
Brasil,
Ceará
Brasil,
São Paulo

Energia,
Malselvfossen

O

Dee

O

Ken

D

Tuloma
Paraná
Grande

Paranapanema

500

3

Energia,
Porto Primavera
Energia,
Igarapava
Açude,
Poço do Barro
Energia, Piraju

23

[53]

21

[6]

136

15

21

[6]

513

4

20

[6]

17

20

[58]

280

6

17

[127]

D

163

9

15

[48]

O

84

17

15

[6]

Energia
O

5

V

3

4

5

Tipo: O= escada com orifícios, I= escada tipo Ice Harbor, D= escada com degraus, V=
vertical slot; B= base do canal, LD= comprimento do descanso, L= extensão, ∆ytotal=
desnivel, i= declividade longitudinal.
Os STP’s tipo: Eclusa ou Elevadores são recentes. É creditado ao Sr. Mallch, em Perth,
Escócia, próximo ao ano de 1900, o início da possibilidade de utilização dos
elevadores e eclusas como um STP, mas devido à carência tecnológica da época e à
própria altura dos barramentos, que raramente superavam os 10m, onde os STP´s
convencionais eram mais adequados, a utilização dos elevadores e eclusas ficou
latente, em compasso de espera (Clay, 1995, Ref. [23]).
A partir de 1920 começaram a surgir barramentos superando os 10m de desnível, o
que, aliado ao conhecimento científico em desenvolvimento acentuado (tecnológico,
hidráulico, biológico e mecânico) permitiu a utilização dos elevadores e eclusas, pois
os STP´s convencionais, para barramentos altos, tornaram-se desfavoráveis devido às
grandes distâncias longitudinais para vencer as alturas, alta taxa de mortalidade dos
peixes devido ao cansaço excessivo, custo da operação, manutenção e o grau de
desconhecimento (Clay, 1995, Ref. [23]).
Em 1924, no rio White Salmon, nos Estados Unidos, foi testado e patenteado o
Elevador de Peixes. Na Europa, por volta de 1933, na Finlândia, segundo a
bibliografia, foram instalados os primeiros elevadores, seguido pela Alemanha, no
rio Rhine, em Kembs (Nemenyi, 1941, Ref. [94]).
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Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento dos Elevadores e Eclusas

intensificou-se, principalmente na Europa: Irlanda e Holanda. Na Irlanda, rio Liffey,
há 17 eclusas tipo Borland para pemitir a passagem de peixes e alturas que variam
entre 3 e 42m (Clay, 1995, Ref. [23]).
Estruturas, tipo Elevadores de Peixe e Eclusas tipo Borland, não tem sido utilizadas
no Brasil, excetuando-se um Elevador de Peixes na UHE Engo Sergio Motta,
conhecida como Porto Primavera, em implantação. Nestas estruturas questões
relativas à sua adequação, seu posicionamento, operação, custo, etc., devem ser
pesquisadas.
Na UHE Yacyreta, rio Paraná, Bacia Platina, entre Argentina e Paraguai, foi
implantado um sistema tipo elevador com início de operação em 1991, com
capacidade para elevar 16ton/dia de peixes, atendendo espécies com comprimentos
superiores a 1,5m e 70kg. O elevador é alimentado por um canal que injeta água para
atração dos peixes na câmara coletora, com vazão variando entre 0,3 e 2,4m3/s.
Quando há concentração na caçamba do elevador com capacidade de 15m3 , pode
elevar 1,5t de peixes (Itaipu, Ref. [65]).
Há pouca informação sobre Sistemas para Transposição de Peixes tipo eclusa. A
primeira eclusa instalada nos EUA foi no rio Connecticut, próximo a cidade de
Holyoke, mas os resultados foram insatisfatórios e foi substituída por um elevador.
Na UHE Salto Grande, rio Uruguai, Bacia Platina, consórcio binacional: Argentina e
Uruguai, há uma eclusa para peixes, com desnível de 37m de altura; as estruturas são
constituídas por um canal fechado com aberturas controladas por comportas que
permitem um fluxo de água permanente. A turbulência da água atrai os peixes
migratórios para uma câmara, que é periodicamente fechada e preenchida com água
vertida de montante. Os peixes nadam contra o fluxo das águas até saírem no
reservatório. Completada a operação, fecha-se as comportas de montante, esvazia-se
a câmara inferior, preparando uma nova operação de atração dos peixes. A eficiência
deste sistema diminui gradativamente com a altura, tornando-se seletiva quanto à
quantidade de peixes que a transpõe e às suas espécies. Alguns autores consideram
ser o único sistema eficiente para transpor números elevados de peixes, tanto em
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quantidade quanto em variedade, para alturas superiores a 25m. Outros autores

argumentam que as Eclusas possuem sistema de operação intermitente e sujeito às
falhas devido as partes mecânicas e à intervenção humana (Godoy, 1992, Ref. [49];
Malevanchik, 1984, Ref. [85]).
Pavlov, 1989, Ref. [100], diz que na União Soviética utiliza-se os STP’s tipo escada
com degraus para os barramentos com até 10m de desnível e os tipo escadas com
orifícios pode ser utilizados para desníveis até 40m, dependendo da capacidade
natatória e resistência das espécies.
“No que se refere aos custos de implantação, na transposição de desníveis até cerca
de 20m, os custos de Elevadores do tipo captura e transporte terrestre e eclusas,
seriam equivalentes (Clay, 1994). Para desníveis de 20 a 60m, o custo das Eclusas
equivaleria ao dos Elevadores. Para alturas superiores a 60m, o custo de Elevadores
seria inferior ao de Eclusas. Os custos de operação de Elevadores apresentam
menores custos de implantação do que as escadas, embora a presença de um maior
número de equipamentos, tais como comportas e grades, implique em maiores
custos de operação e manutenção (Larinier, 1987)” (ap. Martinez, 2000, Ref. [87]).
O governo do Paraná está construindo um canal interligando o rio Paraná, a jusante
da Usina Itaipu, com o seu reservatório. Está construção faz parte de um complexo
Parque destinado às atividades esportivas, ao lazer, turismo e para possibilitar a
Transposição de Peixes (Itaipu, Ref’s. [64] e [65]).
Na Tabela 6-3, apresentam-se as vantagens e desvantagens entre os tipos de STP’s,
baseado em Pasche, 1995, Ref. [99]; Clay, 1995, Ref. [23]).
Tabela 6-3: Comparação entre os Tipos de STP's
TIPO

VANTAGEM

DESVANTAGEM
seletividade alta;
permite migração trófica;
restrição na faixa operativa de níveis do
indicado para pouca variação do
Escada com
reservatório;
soleira ou degrau N.A.;
extensão longitudinal;
custo de operação e manutenção.
fixa;
favorece peixes de escama e couro;
seletividade média;
permite migração trófica;
restrição na faixa operativa de níveis do
Escada com
indicado para pouca variação do reservatório;
orifício
N.A.;
grande extensão longitudinal;
custo de operação e manutenção.
fixa;
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Escada Denil

favorece peixes de escama e couro;
faixa operativa do reservatório até
2,0m;
permite migração trófica;
custo de operação e manutenção.

favorece peixes de escama e couro;
seletividade baixa;
faixa operativa do reservatório
ampla, acima de 2,0m;
Escada Vertical permite migração trófica;
Slot com um jato ascensão
com
qualquer
profundidade
sem
mudanças
significativas das características
hidráulicas;
custo de operação e manutenção.
favorece peixes de escama e couro;
seletividade baixa;
faixa operativa do reservatório
ampla, acima de 2,0m;
Escada Vertical
permite migração trófica;
Slot com dois
ascensão
com
qualquer
jatos
profundidade
sem
mudanças
significativas das características
hidráulicas;
custo de operação e manutenção.

Escada Ice
Harbor

favorece peixes de escama e couro;
permite migração trófica;
custo de operação e manutenção.

Eclusa

permite a migração trófica;
sem restrição operativa da Usina;
seletividade baixa;
independem do desnível;
pouca área;

Elevador

Misto

Canal Lateral

tempo reduzido de percurso dos
peixes;
independem do desnível (indicada
para desníveis maiores do que 30m);
controle de quantidades e espécies
transportadas;
sem restrição operativa da Usina;
seletividade baixa
pouca área.
custo;
móvel;

solução ecológica correta

seletividade média;
restrição na faixa operativa de níveis do
reservatório;
concepção estrutural elaborada;
extensão longitudinal;
fixa;

concepção estrutural elaborada;
extensão longitudinal;
fixa;

concepção estrutural elaborada;
extensão longitudinal;
fixa;

seletividade média;
restrição na faixa operativa de níveis do
reservatório;
percurso de ascensão tortuoso
extensão longitudinal;
fixa;
custo de operação e manutenção;
depende de operação humana;
manutenção constante;
concepção
estrutural
e
mecânica
sofisticada;
fixa;
custo de operação e manutenção;
depende de operação humana;
manutenção constante;
concepção
estrutural
e
mecânica
sofisticada;
não permite a migração trófica;
índice de mortalidade moderado devido
as operações mecânicas envolvidas;
fixa;
transposição descontínua;
depende de operação humana;
compromete a migração trófica;
favorece ao cansaço excessivo dos peixes;
não atende ao volume dos grandes
cardumes.
depende do layout favorável (meandro) e
das condições geológicas;
fixa;
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Variações de Escada

Embarcação
Transportadora

Canal de
custo.
Desova

Alternada

Serpentina

6.3

custo;
mobilidade e versatilidade;
indicada para situações temporárias
(desvio, manutenção),
móvel.
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necessidade de STP para embarcações;
depende de operação humana;
atende a pequenos cardumes;
ciclo longo;
compromete a migração trófica
seletiva;
baixa diversidade dos peixes;
conhecimento
das
características
biológica-reprodutivas;
fixa;

otimiza distâncias longitudinais;
indicada como complementar ou em fixa;
barramentos existentes
otimiza distâncias longitudinais;
fixa;
indicada como complementar ou em seletiva;
barramentos existentes
atende a pequenos cardumes.

Critérios para os STP’s

É evidente a importância mundial dos STP’s, mas as preferências e contingências
locais, tais como: a ictiofauna existente ou futura, disposição e tipo dos obstáculos,
recursos disponíveis, legislação vigente, consciência social e a relação de forças entre
a sociedade e o poder econômico, interferem, diferenciando-os segundo as suas
razões intrínsecas.
De maneira geral, os projetos de STP’s são determinados pelos critérios biológicos e
físicos, sendo que os primeiros condicionam o segundo. Os critérios físicos para
atender os critérios biológicos, principalmente pela ótica de menor custo-benefício.
Para a determinação dos critérios biológicos essenciais, Harza, 1996, Ref. [58],
solicitam-se conhecimentos mínimos quanto à: espécies a serem contempladas e suas
rotas migratórias ascendentes e descedentes (caminhos preferenciais, distribuição,
etc.); quantidade provável dos cardumes, por espécie; dimensão máxima e mínima,
incluindo a reprodutiva, das espécies (comprimento, altura, peso); hábitos
característicos por espécie (preferências e capacidade natatória, capacidade de saltar,
período, atividade e hábito (noturno/diurno) migratório) e a ocorrência de locais
favoráveis à reprodução (lagoas marginais, matas marginais, condições limnológicas,
correntes adequadas, etc.). A determinação das características físicas do STP, Harza,
1996, Ref. [58], para atender aos critérios biológicos, deve compreender o
conhecimento do: desnível geométrico e a flutuação nos níveis d’água prováveis a
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montante e a jusante; velocidades do fluxo durante a estiagem e cheias,
preferencialmente antes e depois do empreendimento e o “Layout” do local.

Procurando-se disponibilizar os conhecimentos bibliográficos sobre o tema,
apresenta-se um panorama mundial dos Sistemas para Transposição de Peixes para
orientar a incipiente tecnologia brasileira e torna-lo acessível à comunidade técnica
ou leiga interessada.
O comportamento dos peixes do hemisfério norte (“freshwater fish”) diferem dos
peixes tropicais (“warmwater fish”) quanto à capacidade natatória, à reprodução,
variedade, volume, dimensões, etc., sendo, portanto, os dados apresentados
paramétricos e não definitivos.
Cientistas especialistas em peixes e Sistemas para a Transposição, apresentaram
critérios para projetar STP´s, mas que podem ser aplicados com cautela à realidade
nacional. Seguem alguns critérios internacionais, geralmente para diádromos:
Clay, 1995, Ref. [23], definiu um critério de escolha do STP tipo escada em função da
variação do nível d’água na saída, sem estrutura de controle, conforme Tabela 6- 4.
Tabela 6-4 : Critério para o STP em função do Nível D'água na Saída (Clay)
Variação do N.A. na Saída (m)
constante
> 2,0m
< 2,0m

STP tipo Escada
com degraus;
com orifícios;
Ice Harbor.
Denil
Vertical Slot
Vertical Slot

Clay,1995, Ref. [23], citando Jacson, 1950, Ref. [66], apresenta o volume de água
mínimo para STP’s tipo escada, por peixe (Salmão), como sendo 0,06m3 (60l). Bell,
1984, Ref. [11], sugere o volume genérico de 0,004m3 /kg (4l/kg), considerando várias
espécies de peixes anádromos.
As dimensões mínimas recomendadas para os reservatórios (tanques) entre as
soleiras-passagem dos STP’s tipo escada, são: 2,4 x 3,0 x 0,60m ou 1,2m,
respectivamente largura, comprimento e altura (Clay,1995, Ref. [23]).
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O tempo de ascenção de um reservatório (tanque) para o seguinte, por peixe, é
admitido, segundo Jacson, 1950, Ref. [66] ap. Clay, 1995, Ref. [23], como sendo de 5
minutos para um STP tipo escada vertical slot (Hell’s Gate) ou de 3 minutos com a
taxa de 6,6 a 16min/m.
O volume dos peixes admitido em 16h de atividade migratória de anádromos é de
8.000 unidades, resultando em 25 peixes por tanque, Clay recomenda, ainda, a
utilização dos volumes de cardumes estimados no STP de Bonneville, no rio
Columbia: 100.000 peixes/dia e 10.000 peixes/hora (10%) durante o pico migratório.
A referida estimativa volumétrica não pode ser assumida no contexto nacional
indiscriminadamente devido às nossas particularidades locais, sob pena de
superestimar ou subestimar custos, estruturas e a eficiência (Clay,1995, Ref. [23]).
“Por ocasião da sangria do açude Pilões, em 1960, depois de melhoradas as condições
da escada, conforme as sugestões propostas, foi efetuada a contagem dos peixes que
subiam e obtida uma média de 5 exemplares por minuto, durante o dia, ou seja, 7.200
peixes/dia” (Fontanele, 1961, Ref. [33]).
Ä estimativa de peixes que ascendem a escada de Itaipu, feita por Borghetti, em 1992,
foi de 20.000 exemplares/dia. Nesta estimativa foram considerados apenas os peixes
de grande porte como Dourado, Pintado, Piracanjuba, visto que é praticamente
impossível a contagem dos de pequeno porte (Themag, 198, Ref. [115]).
A capacidade do STP tipo escada, segundo Clay,1995, Ref. [23], pode ser avaliada
pela fórmula: C =

Vtan que
Vágua / peixe

( 60 * r )

onde: C= capacidade do STP (peixes/hora); V tanque= volume do tanque (m3 );
Vágua/peixe= volume de água por peixe (m3 ); r= taxa de ascenção (tanques/minuto),
assim: Vtan que =

C * Vágua / peixe
60 * r

.

Na Tabela 6-5, segundo Clay,1995, Ref. [23], apresentam-se alguns valores de
referência para determinação da capacidade do STP destinado aos anádromos.
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Tabela 6-5: Valores de Capacidade de STP's tipo Escada (Clay)
1/r
(min/tanque)
5

Vtanque
(m 3 )
0,11

Rio Fraser

3,57

0,11

0,40

1956

Rio Columbia

3,3 a 5,8

0,07 a 0,11

0,40 a 0,43

1984

Bell

0,44/kg

-

-

3,2kg

Salmão

0,04

0,10 a 0,16

-

9kg

Salmão

0,11

0,28 a 0,45

Data

Referência

1930

Barragem de Bonneville

1955

Espécie/
peso
Salmão

Vágua/peixe /r
0,57

Clay, 1995, Ref. [23], apresentou valores de projeto de STP para anádromos,
constantes da Tabela 6-6.
Tabela 6-6: Valores para dimensionamento de STP para anádromos (Clay).
Local
velocidade
Entrada
profundidade
Difusores
Desnível entre soleiras ou degraus
Espaço para os peixes
Velocidade máxima na soleira e
orifício
Dimensão mínima do orifício
Declividade

Valor
ótima: 1,2m/s
aceitável: 1,2 a 2,4m/s
ótima: 1,2m
aceitável: 0,5 a 1,2m
0,08 a 0,15m/s
0,30m
0,013m3 /kg
2,4m/s
0,30 x 0,30m
6,25 a 12,5%

Segundo Pavlov, 1989, Ref. [100], a entrada do STP deve gerar velocidades atrativas
entre 60 a 80% da velocidade crítica da espécie e o ângulo de interseção com o fluxo
preferencial não deve exceder a 30o.
As velocidades, direção, sentido e forma, no interior do STP podem determinar o
sucesso da estrutura. Fluxo com baixas velocidades, 0,2 a 0,5m/s, geralmente nos
tanques das escadas, podem corresponder a velocidade de cruzeiro das espécies,
enquanto as velocidades altas, 1 a 2,3m/s, geralmente nos orifícios e soleiras e pontos
localizados nos tanques, correspondem a velocidade de explosão (Pavlov, 1989, Ref.
[100]).
Segundo Nakamura, 1995, Ref. [93], determina-se a inclinação do canal em função da
velocidade dos peixes, que no caso nipônico são pequenos:
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V<U, onde V é velocidade do fluxo e U é a velocidade de explosão do peixe (a

velocidade no tanque deve ser baixa, para possibilitar o descanso dos peixes e
o volume do tanque deve permitir uma certa densidade de peixes
descansando);
U=(10 a 15)*(BL), onde U em m/s e BL é o comprimento do peixe em m;
L>3*BL, onde L é o comprimento horizontal do tanque;
S=[(100 a 225)/(6*g)]*(BL)=(1,7 a 3,8)*BL, onde S é a declividade longitudinal
do canal na forma 1V:SH e g é a aceleração da gravidade em m/s2 . Essa
equação sugere a máxima declividade entre 1:6 e 1:3 para pequenos peixes,
como os japoneses (BL=0,1m) e entre 1:2 e 1:0,5 para peixes maiores
(BL=0,5m).
Pasche, 1995, Ref. [99], afirma que as velocidades máximas do fluxo nos STP’s
ocorrem em pontos localizados, soleiras e orifícios, que devem ser sucedidas de
campos com velocidades menores para o descanso dos peixes, de forma a habilitá-los
a superarem as velocidades máximas do fluxo nadando ou saltando. É necessária
uma área de “descanso”, com comprimento mínimo de 2,0m e profundidade de
0,60m. Aconselha, também, a taxa de turbulência máxima, E, para determinação do
tanque para descanso, com valores entre 150 a 200 W/m3 , taxa que também é
adotada na França: 200W/m3 para salmonídeos e 150W/m3 para os outros peixes
(Larinier, 1990, Ref. [75]). A taxa de turbulência por unidade de volume (energia
dissipada) é definida como: E =

ρ gQ I
, onde ρ= massa específica do fluido; g=
By

aceleração da gravidade; Q= vazão; h= desnível entre montante e jusante do fluxo;
B= largura do canal; y= profundidade do fluxo e l= declividade longitudinal do
canal.
Segundo Sasanabe, 1990, Ref. [111], nos STP’s japoneses há uma nítida preferência
pelas rampas com declividade 10%, seguida pelas rampas íngremes de 20%,
conforme Tabela 6-7.
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Tabela 6-7 : Declividade dos STP's Japoneses (Sasanabe)
total
1243

20
264
21,2

10
625
50,3

Declividade (%)
7
5
208
77
16,7
6,2

3
27
2,2

<3
42
3,4

Pasche, 1995, Ref. [99], apresenta alguns critérios para a escada tipo Vertical Slot,
conforme Tabela 6-8.
Tabela 6-8 : Dimensões de STP tipo escada Vertical Slot (Pasche)

Referência
abertura inclinada do slot (m)
base do canal (m)
comprimento do tanque (m)
comprimento da cabeça (m)
distância entre a cabeça e o dispersor (m)
largura do dispersor (m)
desnível d’água (m)
profundidade d’água mínima (m)
vazão mínima (m3 /s)

Truta
continental
0,15 a 0,17
1,20
1,90
0,16
0,06 a 0,10
0,16
0,20
0,50
0,14 a 0,16

Peixe
Salmão e
Truta
marítima
0,30
1,80
2,75 a 3,00
0,18
0,14
0,40
0,20
0,75
0,41

Esturjão
0,60
3,00
5,00
0,40
0,30
0,84
0,20
1,30
1,40

A tecnologia disponível para o projeto destas estruturas, adaptada às características
da ictiofauna nacional, encontra-se em fase incipiente de desenvolvimento. São
necessárias pesquisas e desenvolvimento de tecnologia para a aplicação deste tipo de
estrutura, considerando o desenvolvimento de critérios para o posicionamento do
ponto de atração, capacidade das mesmas, padrão de velocidades nas entradas,
descansos, desníveis admissíveis, capacidades natatórias dos peixes nacionais, etc.
Apresenta-se, na Tabela 6-9, alguns critérios e recomendações gerais que podem ser
utilizados preliminarmente nos projetos de STP’s, devendo ainda, para aumentar a
eficiência do conjunto, serem confirmadas segundo as condicionantes nacionais e
locais.
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Tabela 6-9 : Recomendações Gerais para STP tipo Escada.
CRITÉRIO
Tipo de STP
Altura máxima de
transposição para STP’s tipo
Escadas
Declividade do canal
Localização da Entrada
Dimensão da Base do canal
Distância entre degraus
Tanque para descanso
(acomodação metabólica)
Orifícios afogados
Lâmina d’água mínima sobre
a soleira
Lâmina d’água mínima no
STP
Velocidade Atrativa na
entrada
Ângulo da Entrada
Velocidade no interior do STP
Intensidade de fluxo dos
peixes
Forma de acabamento das
estruturas internas do STP
Paredes Laterais do STP

Saída

Estrutura de Controle dos
íveis d’água de montante
Migração (sentido)

6.4

RECOMENDAÇÃO
Função das características a serem contempladas, ver Tabela 113
30m
6,25 a 12,5%
Concentração de Peixes
No Muro de ala entre o Vertedouro e a Casa de Força;
No Muro de ala do Vertedouro;
Na margem junto à Casa de Força.
Função do volume dos cardumes.
Função do desnível admitido para uma dada declividade da
rampa.
Escalonado a cada 5 a 8m de altura vertical função da espécie.
Dimensão mínima: 0,80 x 0,60m (passagem individual).
0,30m.
1m.
30% superior às adjacentes;
60 a 80% da velocidade crítica da espécie;
1 e 2,5m/s (velocidades fora da faixa podem não atrair ou
repelir os peixes).
< 45o
Entre 1 e 2,5m/s
Contínuo ascendente nas cheias (piracema) e periódico
descendente durante a estiagem
Lisas;
Arredondadas, suavizadas para evitar danos aos peixes
Evitar cantos quadrados.
Telas de proteção para os saltos dos peixes com altura de 1,20m,
função da ictiofauna local
Estrutura de controle dos níveis d’água;
Profundidades, dimensões e velocidades compatíveis com as
necessidades dos peixes durante a migração reprodutiva e
trófica.
Análise criteriosa do hidrograma de cheias para determinação
das cotas mínima e máxima do nível d’água durante os
períodos migratórios reprodutivo e trófico;
Tomada d’água seletiva;
Escolha do tipo de STP adequado em função da faixa operativa;
Favorecer a ascensão e o descenso (reprodutiva e trófica)

STP’s Nacionais

Compromissado com as questões biológicas, ecológicas e ambientais envolvidas,
apresentam-se os resultados disponíveis obtidos nos contáveis STP’s nacionais,

Sidney Lazaro Martins – Sistemas para a Transposição de Peixes
pág. 124

quanto ao transporte de peixes, o que, com reservas, evidencia o papel destas
estruturas no equilíbrio aquático.
As estruturas de transposição de peixes, desde as simples tipo escada com degraus,

são pouco utilizadas no Brasil, existindo poucas em operação, podendo-se citar:
Cachoeira de Emas no rio Mogi-Guassu, CESP (Figura 6-25), Pirajú no rio
Paranapanema (Figura 6-26), Salto Mauá no rio Tibagi, Dourados (Figura 5-23) e São
Joaquim (Figura 6-24) no rio Sapucaí Mirim (CPFL), Gavião Peixoto, rio Jacaré Guaçu
(CPFL), Santo Grande (CPFL), todas no estado de São Paulo, com décadas de
operação, e as recentes, Porto Primavera, no rio Paraná (Figura 6-27), Igarapava no
rio Grande, Lajeado no rio Tocantins, Braço Norte II (Figura 6-22), no Mato Grosso.
Não estão disponíveis dados sobre os STP’s em açudes nordestinos devido à extinção
do DNOCS.
A UHE Porto Primavera, seguindo a tendência conservacionista atual, possui um
STP tipo elevador, o primeiro nacional, e uma escada com múltiplas opções
operativas de suas soleiras e orifícios controladas por comportas móveis, para serem
avaliadas in loco, conforme Figura 6-27, devido à ausência ou impossibilidade de
ensaios em modelo físico e a indisponibilidade de informações ictiológicas
consistentes relevantes ao projeto, tais como volume dos cardumes, velocidades
atrativas de navegação e explosão individualizadas por espécie, etc.
Na UHE Braço Norte II, Figura 6-22, nota-se a não observância de alguns princípios
biológicos para atender as vontades dos peixes: a entrada da escada não possui uma
aproximacão adequada; provavelmente a turbulência da queda d’água deve ser
preferida pelos peixes, devido a zona de extrema turbulência, velocidade e excesso
gasoso; não há área para descanso, etc...
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Figura 6-22:STP Braço Norte II, MS.

Figura 6-23: STP Dourados, SP (CPFL).
Notar na Figura 6-23, que a escada está deteriorada e inoperante isto porque os
peixes preferem a cascata em degraus na ombreira direita da barragem.
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Figura 6-24: STP São Joaquim, SP (CPFL).

Figura 6-25: STP Cachoeira de Emas, SP.
Notar na Figura 6-25 a quantidade de pássaros, indicativos da presença de peixes.

Figura 6-26: STP Piraju, SP (VOTORANTIM).
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Figura 6-27: STP Porto Primavera, SP (CESP).

6.5

Legislação

6.5.1

Legislação Internacional

Em 1982, a Assembléia Geral das Nações Unidas, pela Resolução no 37/7, conhecida
como Carta Mundial da Natureza, recomendava, conforme o Princípio 2: “Não se
ameaçará a viabilidade genética da terra; a população de todas as espécies, selvagens
ou domesticas, será mantida a um nível pelo menos suficiente para a sobrevivência
dessas espécies; da mesma forma, serão salvaguardados os “habitats” necessários
para este fim” (Machado, 1994, Ref. [84]).
A França, implementando a Lei de Águas n0 92.3 de 3 de janeiro de 1992, afirma as
atividades piscícolas, esportivas e turísticas, assim como as atividades das
associações de proteção do ambiente reivindicam a salva guarda de um patrimônio
natural. A água não é mais somente um evento econômico: ela tornou-se um evento
ecológico (Machado, 1994, Ref. [84]).
Na Argentina a Lei no 11709 de setembro de 1933, referente a Instalações e
Manutenção de Peixes nos rios de Jurisdição Nacional, Artigo 1: O Poder Executivo
obriga a instalação e manutenção de escadas de peixes em barramentos construídos
ou a serem construídos nos rios de jurisdição nacional que impeçam a circulação;
Artigo 2: Nos diques com escadas de peixe, o poder executivo ordenará aos
proprietários, concessionários e usuários com a participação do Departamento
Nacional de Irrigação, que dentro de 70dias sejam cumpridas as condicionantes do
Artigo 1, estando obrigados os mesmos à vigilância, manutenção das escadas e
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impedir a pesca predatória 100m acima e abaixo do barramento; Artigo 3: O não

cumprimento das disposições legais implicará na perda da concessão e demolição da
barragem (Quirós, 1989, Ref’s. [105] e [106]).
A Convenção da Biodiversidade Biológica assinada pelo Brasil em junho de 1992,
durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
independentemente de ainda não ratificada pelo Congresso Nacional, conceituou a
diversidade biológica como variabilidade dos organismos vivos de qualquer fonte,
incluídos, entre outras coisas, os ecossistemas terrestres e marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e complexos biológicos dos quais façam parte; compreende a
diversidade dentro de cada espécie e os ecossistemas (Eco-92, 1992, Ref. [27]).
“No direito comparado é importante apontar o julgado da Suprema Corte dos
Estados Unidos da América no caso “Tennessee Valley Authority v. Hill, 98 S. Ct
2279 (1978)”. Tennessee Valley Authority propôs-se a construir uma barragem com o
objetivo de fornecimento de energia elétrica na área do “Little Tennessee River”. A
barragem já estava parcialmente construída, quando foi constatado que o ribeirão
era o único habitat de uma espécie de peixe chamada “snail dater”. A Suprema Corte
Americana impediu o prosseguimento da barragem, distanciando-se de posições
correntes da impressa da época, segundo as quais um grande projeto de gestão
pública não deveria ser paralisado para proteger um pequeno peixinho de quem
ninguém até então houvera ouvido falar. Disse o Tribunal: “O valor desse patrimônio
genético é literalmente incalculável... É de interesse da humanidade limitar as perdas
devidas às variações genéticas. A razão é simples: aí encontra-se a chave do enigma
que nós somos incapazes de resolver e elas podem fornecer as respostas às questões
que nós não aprendemos a colocar” (Machado, 1994, Ref. [84]. Godoy, 1998, Ref. [42],
sob o mesmo assunto revela que o presidente Carter assinou um “bill” desobrigando
a empresa a cumprir a lei.

6.5.2

Legislação Nacional

A compreensão do histórico da Legislação Nacional pertinente à preservação da
ictiofauna, notadamente quanto aos peixes migradores, é relevante para entender a
carência de STP’s que marcaram o nosso atraso tecnológico específico.
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Lei no 2.544 de 04 de janeiro, Artigo 73: Cria a Inspetoria de Pesca junto ao
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, tendo como objetivo o

povoamento das águas nacionais com as espécies mais apreciadas, quer
indígenas, quer exóticas, tanto de água doce como de água salgada, por meio
dos melhores ensinamentos da piscicultura;
1927:

Lei Estadual no 2.250, de 28 de dezembro, Artigo 16: “Todos quantos, para
qualquer fim, represarem as águas dos rios, ribeirões ou córregos, são
obrigados a construir escadas que permitam a livre ascensão dos peixes”;

A Lei Estadual no 2.250 foi baseada nas investigações realizadas pela Comissão de
Estudos de Piracema composta por renomados biologistas: Rodolpho Von Ihering,
Lauro Travassos, Clemente Pereira, Zeferino Vaz, Cesar Pinto e outros.
“Ao se generalizar a obrigatoriedade de uma obra cujo funcionamento resulta de
interações entre suas características técnicas ( declividade, vazão, posição em relação
ao eixo da barragem, etc.) e a natureza da ictiofauna presente, sem o necessário
aporte do conhecimento técnico-científico, incorreu-se no risco do insucesso e
desperdício de recursos, esforços e oportunidades. Assim, escadas de peixes foram
construídas logo acima de cachoeiras de até 70m de altura, como a edificada no
córrego dos Negros em São Carlos, São Paulo, ou em riachos onde a ictiofauna era
composta apenas por espécies sedentárias” (Charlier, 1957, Ref. [21] in Agostinho,
1994, Ref. [4]).
A partir de objeções da comunidade científica e outros interessados sobre as
disposições legais vigentes que obrigava os proprietários de barragens a construírem
escadas para peixes, Lei 2.250, independente das dimensões da obra ou
características faunísticas do rio, iniciou-se um processo de discussão para atingir um
consenso científico.
Optou-se pela contratação de um especialista americano, Técnico Piscicultor J. H.
Brunson, a partir de 1929, que concluiu pela ineficiência dos STP´s para
empreendimentos com alturas de barragem superiores a 8m, baseado em consultas
aos estados americanos (Mendes, 1969, Ref. [89], Machado, 1994, Ref. [84]), liberando
do compromisso de preservação da fauna migratória dos peixes os aproveitamentos
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energéticos hidráulicos desenvolvidos nos principais polos econômicos nacionais, na
época já superiores a 10m.
A conclusão de J. H. Brunson, avalizada pelo Dr. Rodolpho Von Ihering, considerado
o pai da piscicultura nacional, encerrou e estagnou o desenvolvimento dos STP´s
com prejuízos irreparáveis à nossa fauna aquática, pois continha erros de natureza
biológica básica: os nossos peixes migradores, potamódromos, diferem .dos
americanos, anádromos, quanto ao comportamento, porte, função e outras

características, além dos aspectos técnicos e econômicos envolvidos (Godoy, 1985,
Ref. [6]; Mendes, 1969, Ref. [89]; Machado, 1994, Ref. [84]; Alzuguir, 1994, Ref. [5];
Quirós, 1988, Ref’s. [105] e [106]).
1934:

Lei Federal, decreto no 24.643 de julho, Artigo 143, Código das Águas,
estabelecia que em todos os Aproveitamentos de Energia Elétrica deveriam
ser satisfeitas medidas acauteladoras gerais, incluindo a conservação e livre
circulação dos peixes;

1938:

Decreto Lei no 794 de 19 de outubro, Artigo 68: “As represas dos rios,
ribeirões ou córregos devem ter, como complemento obrigatório, obras que
permitam a conservação da fauna fluvial, seja facilitando a passagem dos
peixes, seja instalando estações de piscicultura”. No parágrafo 1o: “O Serviço
de Caça e Pesca, depois de detido estudo “in loco”, determinará ao
proprietário da represa, quais as medidas a adotar para a garantia da fauna
fluvial”.

Com Decreto Lei no 794, as passagens de peixes praticamente deixaram de ser
construídas, sendo substituídas, quando muito, pelas estações de piscicultura. A
complexidade do problema nos aspectos técnico, administrativo e econômico,
determinada pelos estudos dos potenciais energéticos de uma mesma bacia fluvial,
em razão do crescente desenvolvimento do País, associada à pouca motivação dos
poderes públicos em relação às águas interiores, assim como à insuficiência de corpo
técnico nacional para a implementação de um programa de proteção à fauna,
motivou o não cumprimento, na plenitude desejada, do dispositivo legal vigente
(Alzuguir, 1994, Ref. [5]).
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Com a ausência de uma legislação regulamentada, os represamentos sucederam-se

em ritmo vertiginoso e, praticamente, nenhuma providência oficial foi tomada para a
preservação da ictiofauna, visto que os estudos pertinentes devem ser concebidos no
inventário ou viabilidade para, em tempo hábil, serem incluídos no projeto básico ou
executivo da barragem.
1967:

Decreto Lei no 221, de fevereiro, Código de Pesca, Artigo 36: “O proprietário
ou concessionário de represa em cursos de água, além de outras disposições
legais, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna”. No Parágrafo
Único: “Serão determinadas pelo órgão competente medidas de proteção à
fauna em quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos
da água, mesmo quando ordenadas pelo Poder Público”.

1971:

Resolução no 46/71, SUDEPE, Artigo 2o, estabeleceu a competência para a
escolha do sistema ou método de proteção da fauna aquática. De acordo com
a portaria 0001, de 04/01/77, a SUDEPE, que regulamenta o Artigo 36 do
Decreto Lei no 221, diz: “Todas as entidades que, sob qualquer condição,
pretendam construir barragens que impliquem na alteração dos cursos
d’água deverão dar conhecimento à SUDEPE e adotar medidas de proteção à
fauna aquática”.

1977:

Portaria no 001, em substituição à portaria no 46/71, manteve a essência da
anterior em seus aspectos fundamentais.

1981:

Lei no 6938, de 31 de agosto, dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, que no Artigo
no 6, constitui o Sistema Nacional de Meio Ambiente: SISNAMA, tendo em
sua estrutura, como órgão Consultivo e Deliberativo, o Conselho Nacional de
Meio Ambiente: CONAMA, cuja competência incluía, conforme o Artigo no
8: “Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente hídricos”. Concebe, também, o termo:
Recursos Ambientais, como sendo: “a atmosfera, as águas interiores,
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os
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elementos da biosfera, a fauna e a flora”. O artigo no 9, descreve os

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: “I.) O estabelecimento
de padrões de qualidade ambiental; II.) O zoneamento ambiental; III.) A
avaliação de Impactos Ambientais; e, IV.) O licenciamento e a revisão de
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras”.
1983:

Decreto Lei no 88.351, de 01 de junho, regulamentando a Lei no 6.938/81,
firma a obrigatoriedade da elaboração do Relatório de Impacto Ambiental:
RIMA. Artigo no 18: “A construção, instalação, ampliação e o funcionamento
de atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio
licenciamento do órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem
prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis”. O Parágrafo no 1, diz:
“Caberá ao CONAMA fixar os critérios básicos, segundo os quais serão
exigidos estudos de impacto ambiental para fins de licenciamento, contendo
entre outros, os seguintes itens: I.) diagnóstico ambiental da área; II.)
descrição da ação proposta e suas alternativas; III.) Identificação, análise e
previsão dos impactos significativos, positivos e negativos”;

1986:

Resolução no 001, CONAMA, de 23 de janeiro, estabelece as definições, as
responsabilidades e os critérios básicos e diretrizes gerais para o uso e
implementação da avaliação do Impacto Ambiental. No Artigo no 1, lê-se:
“Para efeito desta resolução, considera-se Impacto Ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem: I.) a saúde, a segurança e o
bem estar da população; II.) as atividades sociais e econômicas; III.) a biota;
IV.) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e, V.) a qualidade
dos recursos ambientais. O Artigo 2, descreve: Dependerá da elaboração de
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental
(RIMA), a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e da
SEMA, em caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do
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meio ambiente, tais como: VII.) Obras hidráulicas para exploração de
recursos hídricos, tais como: barragens para fins hidrelétricos, acima de 10

MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação,
drenagem e irrigação, retificação de cursos d´água, abertura de barras e
embocaduras, transposição de bacias, diques”
Observa-se que o assunto STP e, portanto, a ictiofauna, foi relegado à segundo
plano, pois apenas os barramentos para geração com potência superior a 10MW,
mereceram atenção quanto aos impactos ambientais.
Com este quadro institucional vigente, através dos anos, a bacia do Paraná, por
exemplo, teve o seu curso intensivamente segmentado, sendo que os reservatórios
existentes transformaram o rio Paraná e seus afluentes principais: Grande, Paranaíba,
Tietê, Paranapanema, lguaçu, em uma sucessão de reservatórios desfavoráveis à
migração trófica e reprodutiva dos peixes.
Recentemente, foram regulamentadas, pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo,
leis obrigando à construção de STP’s nos barramentos, mas que podem ser relaxadas
caso o órgão fiscalizador aceite as justificativas do responsável pelo barramento.
A lei de São Paulo com no 9.798 de 7/10/97, Ref. [77], torna obrigatória a construção
de escadas de peixe em novos barramentos e condiciona a construção de escadas nas
barragens existentes a parecer do CONSEMA.
A Lei de Minas Gerais com n0 12.488 de 9/04/97, Ref. [76], dispõe sobre a
obrigatoriedade de construção de escadas de peixes em barragens deste estado e
determina a necessidade de comprovação técnica nos casos de impossibilidade de
cumprimento legal. Impõe, ainda o prazo de 5 anos para a adequação das barragens
já implantadas. O artigo 20o do Decreto 39.744. de 10/04/1997, diz que o
licenciamento ambiental de novas barragens, reservatórios e represas para Usina
Hidrelétricas, é exigida a construção de elevadores ou escadas de peixes que
propiciem a piracema.
1999:

Decreto Lei no 3.179 de 21 de setembro, dispõe sobre a especificação das
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências, no Artigo 11: Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar
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espécimes da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória, sem a devida

permissão, licença ou autorização da autoridade competente...; Parágrafo 1o:
quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização... ; Artigo 18:
Provocar, pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais, o
perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos,
açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras, parágrafo único;
inciso 1: causar degradação em viveiros, açudes ou estações de piscicultura
de domínio público.
Há tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei no 4.630 de 1998, apresentado
pela Deputada Maria Elvira de Minas Gerais, que legisla sobre a obrigatoriedade de
escadas de peixes em barragens sobre o domínio da União cujo texto está
apresentado abaixo:

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI Nº 4.630, DE 1998
Torna obrigatória a implantação de escadas para peixes em barragens
construídas em cursos d'água de domínio da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei torna obrigatória a implantação, em barragens construídas em
cursos d'água de domínio da União, de escadas ou outros dispositivos que
permitam a subida de peixes de piracema.
Art. 2º É obrigatória a implantação, nas barragens construídas em cursos d'água
de domínio da União, de escadas ou outros dispositivos que permitam a
transposição dos barramentos pelos peixes de piracema.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos em
que as escadas ou outros dispositivos sejam ineficazes, conforme parecer
técnico aprovado pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.
Art. 3º Fica estabelecido o prazo de dois anos, contados da data do início da
vigência desta lei, para que as barragens já implantadas em cursos d'água de
domínio da União se adeqüem ao disposto no artigo anterior.
Art. 4º O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à aplicação
desta lei.
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JUSTIFICAÇÃO:
Atualmente, mais de 95% da energia elétrica consumida no Brasil provém do
aproveitamento dos potenciais hidráulicos de nossos rios. O potencial ainda
utilizável é de cerca de cinco vezes o atualmente aproveitado, com a expansão
prevista principalmente nos rios da Bacia Amazônica.
A geração de energia elétrica a partir de potenciais hidráulicos é limpa e barata,
mas produz profundas modificações no meio ambiente natural e sócio-econômico
das áreas em que são implantadas as barragens. Populações rurais e até de
pequenos

núcleos

urbanos

são

remanejadas,

atividades

econômicas

e

de

subsistência, como a agricultura e a pecuária são interrompidas, dificulta-se a
navegação e perde-se, de forma definitiva, paisagens e outros atrativos naturais.
Alguns dos efeitos ambientais mais significativos decorrem da alteração do ciclo
de vida dos rios. O barramento altera a quantidade de sedimentos na água a
jusante das represas, muda as condições de oxigenação e de presença de
alimentos na água e, mais, importante, impede que peixes de piracema possam,
na época de reprodução, subir os rios para, nas águas mais límpidas das
cabeceiras, fazerem a desova.
O fenômeno da piracema é comum na maioria dos rios brasileiros onde pode-se
observar

os

inúmeros

cardumes,

de

várias

espécies,

lutarem

contra

as

correntezas para, conforme a natureza determina, depositarem seus ovos em
pequenos córregos e ribeirões. De sua continuidade depende a sobrevivência de
espécies importantes para a pesca, para o turismo e para o equilíbrio ecológico
dos rios.
Impedir que ocorra o fenômeno da piracema não significa só destruir, com o
tempo, uma parte significativa de nossa ictiofauna. Significa eliminar fatores
importantes para a economia das regiões ribeirinhas, como a pesca profissional e
de subsistência e a ainda nascente indústria do turismo.
Concordamos com o aproveitamento dos potenciais hidráulicos para geração de
energia elétrica. Estamos conscientes de que o Brasil precisa expandir sua
capacidade de geração, pois de outra forma nosso desenvolvimento será tolhido.
No entanto, temos a firme convicção de que o aproveitamento dos recursos
naturais deve ser feito de forma harmônica, com uma atividade não eliminando a
possibilidade de outra. Este é um dos princípios básicos do desenvolvimento
sustentável.
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Temos certeza de que os custos de implantação de mecanismos eficazes para
permitir a continuidade do fenômeno da piracema, como as escadas para peixes,
são insignificantes em relação ao valor da energia elétrica gerada, em nada
alterando

a

viabilidade

dos

projetos

de

hidrelétricas

e

nem

seus

custos

operacionais.
Assim, contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa para a tramitação,
aprimoramento e aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 18 de junho de 1998.

