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 RESUMO - O tema Hidráulica Ambiental está gradativamente tomando uma importância 
singular perante a sociedade. A interferência imposta à biosfera, pela ação da atual sociedade, pressiona 
o meio ambiente e inúmeras espécies animais e vegetais estão em processo acelerado de extinção. 
Essas mudanças são de intensidade diferente ao redor do mundo, mas tem alcance planetário. 
Paralelamente a crescente demanda por água, alimentos, minerais e energia tem-se notado uma 
gradativa dificuldade em se obter os insumos básicos para suprir as necessidades da sociedade 
moderna. O atual modelo de vida, baseado em uma sociedade de consumo tem como conseqüência 
inevitável um crescente aumento do consumo per-capita de insumos e principalmente de energia. Esse 
modelo aponta para um futuro incerto e com conseqüências de difícil previsão. A pressão sobre os 
ecossistemas terrestres e aquáticos tem sido cada vez maior e mostram que a velocidade das mudanças 
está se acelerando. Este texto apresenta uma breve discussão sobre esse tema, enfocando alguns pontos 
de vista específicos da ação humana sobre os ecossistemas, centrando-se nas relações entre a hidráulica 
e as suas interferências sobre a vida aquática e em especial por aquelas causa das pela geração 
hidrelétrica sobre a ictiofauna local. São apresentadas também algumas ações que estão sendo tomadas 
no sentido de se tentar entender melhor a inter-relação entre os organismos vivos e as estruturas 
hidráulicas implantadas pelo homem. 

 

ABSTRACT---  

 
The theme Environmental Hydraulics is achieving an increasing importance for society each day. 

The interference imposed to the Biosphere, due to the actions of modern society pressures the 
environment, where a growing number of animal and vegetal in danger species can be found. Although 
these changes are different around the world, they have a global impact. Together with the increasing 
demand for water, food, minerals and energy, a growing difficulty in obtaining basic resources for 
supplying the needs of a modern society has been noted. The current way of life, based in a society of 
consumerism has as an inevitable consequence the increasing individual consumption of resources, 
mainly energy. This life model points towards an uncertain future whose consequences are hard to 
predict. The pressure over the terrestrial and aquatic ecosystems has become more intense, which 
shows that the speed of changes is increasing. This text presents a brief discussion on this theme, 
focusing on some specific points of view about human action over the ecosystems, with a special 
attention to the relations between hydraulics and its interferences on the aquatic life, specially the ones 
caused by hydroelectric energy generation and its impacts over the local ictiofauna. Actions with the 
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objective of reaching a better understanding of the inter -relations between the living organisms and the 
hydraulic structures implemented by man are also presented here.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A história da humanidade está intimamente ligada ao uso dos recursos hídricos, quer seja para 

suprir as mais básicas necessidades, como insumo agrícola, como via de acesso e até mesmo como 

fonte de força motriz. Nos primórdios da civilização a ação individual, de pequenos grupamentos 

humanos, não representava um impacto elevado sobre o planeta. Entretanto com o aumento da 

população e a sofisticação dos métodos de se domar o meio ambiente, o homem adquiriu o 

conhecimento necessário para moldar o seu meio ambiente. Assim travou-se uma luta hercúlea contra 

as forças desconhecidas e indomáveis da natureza. As dificuldades foram enormes, mas relatos 

arqueológicos indicam que, entre 7000 e  5000 anos atrás alguns agrupamentos humanos conseguiram 

se organizar e deram os primeiros passos na direção de dominar o planeta de forma sistemática. Uma 

das grandes conquistas alcançadas foi referente ao domínio dos córregos e rios. Com isso o Homem 

pôde diminuir o efeito de alguns fenômenos que o afligiam. Assim puderam-se minimizar os efeitos 

das cheias dos rios e tornar as estiagens mais brandas. Da mesma forma, conquistaram-se milhares de 

quilômetros quadrados de áreas antes sem utilidade para a humanidade e expandiu-se o espaço para o 

florescer da civilização.  

A conquista do meio ambiente, nos últimos séculos, seguida de uma sensível melhoria da 

qualidade de vida, foi uma realização de ordem planetária nunca antes alcançada por nenhuma espécie 

conhecida. Entretanto relatos não muito antigos nos mos tram um mundo diferente do que conhecemos 

atualmente. Os inúmeros povos autóctones das Américas, os grandes rebanhos de bisões na América do 

Norte, as florestas de araucária no Sul do Brasil e a abundancia de peixes no Rio Paraná relatados pelos 

primeiros conquistadores Espanhóis, Cabeza de Vaca (1999-1528), não podem mais ser observados. 

Além disso, deve-se acrescentar que os verões são mais quentes, os invernos mais frios e as estações 

mais confusas, Rifkin (1986). Estas mudanças por mais lentas que possam parecer na escala humana 

são na realidade muito velozes se utilizarmos uma escala geológica para medi-las. 

As conseqüências da exploração desordenada pode ter sido a causa da falência de algumas, 

civilizações antigas como, por exemplo, a dos Maias Tiezzi (1988) A partir das primeiras viagens 

espaciais o homem comum pôde finalmente ter uma noção da fragilidade da biosfera, pois pode 

observar o quão pouco espesso é a nossa atmosfera se comparada ao diâmetro do planeta. Entretanto, 



nessa época, a humanidade, já havia alcançado um patamar tecnológico que permitia que a vida tal 

como a conhecemos fosse extinta da superfície do planeta. Talvez devido a isso, apesar da humanidade 

estar vivendo um período de grande abundancia e facilidades, ela não é tão feliz e florescente quanto 

deveria ser. Os relatos lançados diariamente na mídia mostram uma população mais deprimida e 

descontente. As nossas conquistas hoje se parecem mais com derrotas do que vitórias. As grandes 

estruturas que nos libertaram das enchentes periódicas hoje são fonte de descontentamento e de críticas. 

O fato é que antes de termos esgotado o antigo estoque de dúvidas sobre os problemas da humanidade, 

criamos um enorme volume de novas dúvidas e incertezas que nos atormentam e tiram o nosso sono.  

No caso específico das ações na área da engenharia nos deparamos com variáveis antes não 

ponderadas nos estudos e pesquisas clássicos. Dentre estas temos as variáveis ambientais que ainda 

hoje se traduzem mais em dúvidas de ordem qualitativa do que quantitativa. Isso se deve a diversos e 

inúmeros fatores que vão desde a uma base de ainda pequena até o desconhecimento de alguns 

fenômenos físicos e biológicos envolvidos no processo.  

A interação entre os diversos ramos do conhecimento humano cria um ambiente muito propício 

para uma mudança de atitude. Assim atores de vários segmentos da sociedade podem iniciar um 

processo científico sério, baseado em procedimentos metodológicos que permitirão que os fenômenos 

observados possam ser reproduzidos por diversos grupos ao redor do mundo. 

O objetivo desse texto é apresentar uma contribuição para que estudos de cunho 

multidisciplinares possam ser implementados nos centros de pesquisa no País. Isso facilitará a queda de 

barreiras ampliando o ”conhecimento mútuo” e dando espaço a um ambiente de cooperação 

multidisciplinar. Esse ambiente pode resultar em uma ampliação da base de dados e de conhecimento 

sobre as áreas do saber humano, pavimentando o caminho para soluções futuras. Assim, talvez 

consigamos que as futuras gerações não nos julguem de forma tão severa como se tem julgado as 

gerações que nos antecederam.  

 

2 - TECNOLOGIA E AUMENTO POPULACIONAL 

 

O crescimento da população humana sempre foi acompanhado de ondas de retrocesso, normalmente 

devido ao aparecimento de pragas e pestes. Essas reduziam a população e assim um novo equilíbrio era 

restabelecido. O avanço da tecnologia de saneamento básico reduziu a mortalidade e as doenças, 

favorecendo o aumento da população. Além disso, com a evolução técnica e científica dos últimos dois 

séculos foi possível encontrar drogas que permitiram combater algumas doenças ampliando-se ainda 



mais a expectativa de vida da população.  

 Nas últimas décadas observou-se o crescimento dos movimentos ambientalistas e do clamor por 

mudanças de ordem estrutural na sociedade. O crescente poder da informação e os claros efeitos da 

ação da sociedade industrial sobre a biosfera têm sido um farol a indicar que uma mudança de postura 

se faz necessária. Entretanto a par dessa consciência, não existe um movimento sedimentado e forte 

que possa se opor à explosiva onda de consumo mundial. 

As comodidades modernas, tais como lenços de papel, copos descartáveis, elevadores, ar 

condicionado, transporte aéreo dentre outras, se constituem em uma das vantagens da vida moderna. 

Mas o preço dessas comodidades é o corte de florestas, a exploração de petróleo, a atividade mineral e 

a produção de energia elétrica, dentre outras. 

 No caso relacionado ao uso dos recursos hídricos, a demanda por água, quer seja para fins 

humanos ou industriais tem sido um dos vetores da implantação de barramentos nos rios. Assim 

construíram-se no ultimo século milhares de barragens para as mais diversas finalidades. À medida que 

os melhores mananciais ou sítios foram se esgotando passou-se a procurar locais mais remotos e de 

maior porte. Para isso criou-se uma base tecnológica alicerçada na maximização do uso dos recursos 

hídricos, quer via uso extensivo do potencial quer pela melhoria do rendimento dos equipamentos. 

 Assim, o planeta que antes parecia “imenso e infinito”, atualmente assemelha-se a um pequeno 

casulo.Surgiram então movimentos no sentido de se discutir melhorias globais tais como a redução da 

emissão de gases e preservação das florestas e mananciais de água. Entretanto, pode-se notar que uma 

das causas, se não a maior, dessa situação é o crescimento populacional seguido da necessidade de 

seguir o sonho “Americano ou Europeu”, Rifkin (2001). 

 

3 - A HIDRÁULICA AMBIENTAL 

A hidráulica é uma ciência que tem por objetivo estudar os fenômenos físicos relacionados com a 

água. Desde o principio dos estudos de cunho científico pôde-se observar uma tendência a se estudar os 

fenômenos físicos de forma isolados dos fenômenos biológicos. Isso se deveu principalmente a um 

conjunto de limitações de ordem cientifica, tais como desconhecimento dos processos biológicos e ao 

desinteresse pelos impactos que seriam causados pela instalação de estruturas no meio ambiente. 

Entretanto os efeitos sobre o meio ambiente começaram a ser cada vez mais sensíveis uma vez 

que se começou a construir cada vez mais e de forma a maximizar o uso dos recursos hídricos. Assim 

diversas bacias hidrográficas foram ocupadas sistematicamente. Se no inicio estes impactos eram de 



pequena monta, com o passar do tempo esses foram se somando. Isso levou a uma situação na qual 

diversos ambientes aquáticos se modificaram de tal forma que as comunidades que lá viviam perderam 

sustentabilidade e se tornaram extintas no local. 

 A hidráulica ambiental tem como objetivo estudar as inter-relações entre as grandezas físicas de 

um sistema hidráulico e a resposta que organismos vivos apresentam quando submetidos aos esforços e 

fenômenos inerentes a um sistema em especial. Os estudos nessa área abrangem o sistema hidráulico 

como um todo e se ramificam de forma a cobrir pontos específicos. À medida que o conhecimento 

sobre as interferências sobre o meio ambiente for se ampliando, acredita-se que os estudos de cunho 

multidisciplinar devem se ampliar. Dessa forma os futuros estudos hidráulicos devem ser 

acompanhados de um criterioso estudo sobre as interferências sobre a biota local e regional. Apesar da 

teia da vida ser muito complexa , pode-se vislumbrar em curto prazo alguns nichos específicos a serem 

estudados e pesquisados. Deve-se ter especial atenção com a interferência causada pelas obras 

hidráulicas sobre os cursos de água e as modificações morfológicas nos rios. Com relação a este 

problema deve-se levar em consideração que os estudos de restauração de rios devem ser norteados por 

um conjunto de parâmetros, físicos e biológicos. Pode -se perceber que o problema se reveste de 

inúmeras varáveis e, portanto, não é de solução trivial e nem definitiva, devendo ser acompanhado ao 

longo do tempo. Com relação aos aproveitamentos hidráulicos com finalidade de geração de energia 

elétrica pode-se vislumbrar um cenário onde os estudos destinados à determinação das vazões residuais 

devem sofrer uma mudança, pois os critérios hoje adotados, via de regra, são critérios hidrológicos, 

Lanna (2002). Se por um lado eles se baseiam em estudos sobre as características hidrológicas do sítio 

em questão, por outro lado esses métodos carecem de parâmetros biológicos. Ocorre que uma pequena 

diferença de lamina d’água em determinados sítios pode inviabilizar a sobrevivência dos indivíduos. 

Dessa forma a opção por um método de determinação de vazão baseado apenas em parâmetros 

puramente hidrológicos pode conduzir a uma redução drástica na capacidade de sobrevivência das 

espécies locais. A vazão residual tem como objetivo permitir a manutenção da flora e da fauna local. 

Além disso, deve servir também para manter o consumo de propriedades localizadas entre a tomada 

d’água da Usina e ao canal de fuga da mesma, Martinez (2002) e Marques (2002). Assim um estudo 

baseado na fauna local e nas características do trecho do rio deve ser levado a termo antes do inicio da 

construção do empreendimento.  

Neste trabalho iremos enfocar os impactos sobre o meio físico causado pela implantação de 

Aproveitamentos Hidrelétricos e em especial sobre a implantação de medidas mitigadoras dos 

impactos.  

 



4 - ASPECTOS BIOLÓGICOS E DE ENGENHARIA RELACIONADOS À TRANSPOSIÇÃO 
DE PEIXES: O caso da região sudeste  

 

Por ser a migração dos peixes um fenômeno de ida e volta, ao serem transpostos para montante é 

necessário verificar as condições de sua transposição para jusante. A figura 1 mostra um modelo do 

padrão migratório de peixes adultos entre diversos sítios. As turbinas e os vertedouros são os caminhos 

atualmente existentes pelos quais eles podem passar (Bell 1990). No entanto, uma mortalidade elevada 

de peixes ocorre quando de sua passagem por esses caminhos. Quatro são as principais causas já 

identificadas de morte nas turbinas: mudança abrupta da pressão, turbulência, forças de cisalhamento e 

impactos mecânicos. 

Davies (1988) relaciona diversos estudos que quantificaram a taxa de mortalidade de peixes nas 

turbinas. Embora em alguns casos a mortalidade tenha sido abaixo de 5%, taxas de 20 a 50% são 

freqüentes e algumas atingem valores acima de 75%. No caso dos vertedouros, sabe-se que velocidades 

próximas de 13 metros por segundo são potencialmente perigosas (Bell 1991). 

A viabilidade da transposição para jusante dependerá da capacidade dos peixes de localizarem o 

“caminho de volta” durante a migração descendente. A ausência de correntezas nos reservatórios 

provoca, em algumas espécies acostumadas a viver em rios, vagueação para cima e para baixo à 

procura de uma saída (Bell 1991). Os sinais existentes na região da barragem que indicam aos peixes a 

direção de jusante são os fluxos d’água da tomada d’água e do vertedouro. Nas pequenas represas, 

esses fluxos certamente são de fácil localização. Nas grandes represas, por outro lado, a localização 

pode não ser tão fácil, pois os fluxos da tomada d’água e do vertedouro representam uma ínfima parte 

do ambiente. Por isto, vagueação é esperada durante a migração descendente dos peixes, 

principalmente nas grandes represas. 

Pode-se considerar que a experiência brasileira com sistemas de transposição de peixes para 

jusante é pequena. No Brasil um dos primeiros estudos nesse tema foi desenvolvido por Pompeu 

(2005). De maneira similar aos dispositivos de transposição para montante, é imprescindível que os 

estudos a serem desenvolvidos tenham por base a experiência internacional existente. Essa consiste, 

essencialmente, em sistemas de proteção instalados nas tomadas d’água de aproveitamentos 

hidráulicos, para fins de geração elétrica, irrigação ou abastecimento de água. Devido à dinâmica 

migratória dos salmonídeos, os peixes se concentram junto às tomadas d’água, geralmente em períodos 

de curta duração, ou, nos casos em que a derivação do reservatório é feita em grandes profundidades, 

em períodos mais longos, chegando, em alguns casos, à quase totalidade do ano. Assim, a prática usual 



é a instalação de grades e/ou telas junto às tomadas, a coleta dos peixes em canais especiais e a sua 

transposição para jusante através de condutos ou meios mecânicos. 

Pode-se notar que existe um grande espaço para o desenvolvimento de pesquisas na área de 

hidráulica ambiental. Entretanto deve ficar claro que estas devem obrigatoriamente ser de cunho 

multidisciplinar. 

 
Figura 1 - Modelo do padrão migratório de peixes adultos entre sítios (fonte: Northcote, 

1978). 

Antes da implantação da cascata de barragens formada pelas usinas de Porto Colômbia, Volta 

Grande, Igarapava, Jaguara e Estreito, parte dos peixes migrava rio acima até a barragem de Peixoto 

enquanto o restante continuava a migração rio abaixo até o Salto dos Patos (situado pouco a montante 

da cachoeira de Marimbondo, ambos afogados pela represa de Marimbondo). Com base neste padrão 

migratório, parte da região do alto Mogi Guaçu foi considerada como o sítio de reprodução e o trecho 

do rio Grande, entre o Salto dos Patos e a barragem de Peixoto, numa extensão de 346 km, como o sítio 

de alimentação. O sítio de reprodução era utilizado de setembro a março enquanto que o sítio de 

alimentação, de janeiro a agosto. 



As condições físicas atuais da região são bastante distintas daquelas presentes quando os estudos 

de Godoy foram realizados. Cinco grandes barramentos foram implantados ao longo do sítio de 

alimentação do rio Grande.  

Embora as condições atuais sejam muito distintas, algumas evidências sugerem que o padrão 

migratório revelado por Godoy (1975) ainda pode estar presente.  

A figura 2 apresenta o padrão migratório de peixes mo sistema Mogi Guaçu – Pardo e Grande 

segundo Godoy. 

• Primeira: curimbatás de diferentes tamanhos, todos em repouso sexual, são freqüentemente 

capturados na represa de Marimbondo (Formagio com. pes.). Esta é exatamente a situação 

(peixes de diversos tamanhos e todos em  repouso sexual) esperada em sítio de alimentação com 

acesso livre ao sítio de reprodução.  

• Segunda:  peixes de piracema tais como curimbatás, dourados e piaparas concentram-se ao 

sopé da barragem de Porto Colômbia, localizada apenas 4 km a montante da foz do rio Pardo 

(rota migratória entre os sítios de reprodução e alimentação). Concentração semelhante, porém 

em menores proporções, são observadas em Volta Grande e Jaguara. Tais concentrações parecem 

ocorrer durante maior parte do ano, exceto nos períodos mais frios, e fora, portanto, do período 

de piracema na região. 

 

De acordo com o padrão migratório conhecido para os peixes da região, as concentrações 

observadas em Porto Colômbia, Volta Grande e Jaguara são compostas por peixes em migração trófica 

ascendente. 

Nesse trabalho se utilizará o conceito de migração como o de deslocamento de ida e volta entre 

dois ou mais sítios disjuntos que ocorre com periodicidade regular e que envolve a maior parte da 

população Northcote (1978). 

Existem vários padrões migratórios conhecidos para os peixes de água doce. No caso dos adultos 

inclui o deslocamento entre dois sítios principais: o de alimentação e o de reprodução. Algumas 

espécies apresentam padrões mais complexos que incluem um terceiro sítio: o de invernada. A 

migração é denominada reprodutiva quando ocorre em direção ao sítio de reprodução e alimentar ou 

trófica quando em direção ao sítio de alimentação. A direção da migração, se para jusante 

(descendente) ou para montante (ascendente), depende das condições locais. A migração reprodutiva, 

por exemplo, pode tanto ser descendente quanto ascendente. No sudeste brasileiro, as pessoas, em 

geral, estão familiarizadas apenas com a migração reprodutiva ascendente.Os peixes brasileiros de água 

doce que realizam migrações reprodutivas são genericamente chamados de peixes de piracema. 



Piracema é palavra de origem tupi que significa ‘sair peixe’ possivelme nte em alusão aos espetaculares 

saltos para fora da água que os peixes de piracema perfazem durante a migração reprodutiva. Os peixes 

brasileiros de piracema carecem de estudos relacionados à sua migração (Godinho & Godinho 1994). 

Para poucas espécies (cerca de 10 a 15), a migração foi estabelecida em bases científicas. Das 3.000 

espécies de peixes de água doce do Brasil (McAllister et al. 1997), apenas uma fração muito pequena 

realiza migrações reprodutivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Padrão migratór io de peixes mo sistema Mogi Guaçu – Pardo e Grande segundo 

Godoy (1975) 

 

Considera-se fundamental para se projetar um MTP o entendimento e a compreensão do 

comportamento dos peixes. Além disso, uma das tarefas mais difíceis é a localização correta dos 

dispositivos (Kynard 1993). Vários aspectos do comportamento dos peixes como capacidade natatória, 

resposta a estímulos, agregação e respostas a  iluminação, som, profundidade e velocidade da água tem 



grande interferência no funcionamento dos mecanismos. Da mesma forma fatores de cunho biológico 

tais como a  competição por espaço e resposta a predadores além de fatores químicos, influenciam a 

capacidade dos indivíduos de encontrar a entrada do mecanismo e finalmente de transitar por ele 

(Kynard 1993).  

No Brasil existem alguns estudos relacionados à Hidráulica Ambiental enfocando a transposição 

de Peixes sendo desenvolvidos em Universidades. Pode -se citar, dentre outros, os casos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul2 (UFRGS), da Universidade de São Paulo3 e da 

Universidade Federal de Minas Gerais4 (UFMG). Além dessas instituições deve-se citar o LACTEC – 

CHPAR no Paraná e o Laboratório de Hidráulica Experimental e de Recursos Hídricos de FURNAS 

S.A. em Jacarepaguá no Rio de Janeiro que desenvolvem pesquisa em áreas afins a Hidráulica 

Ambiental. Consideram-se, no caso dos estudos com peixes, que o ideal é se observar experimentos 

realizados em laboratório em um canal hidráulico controlado. Neste canal se inserem estruturas de 

controle e se monitora o comportamento dos peixes (Kynard com. pes.). Pode-se notar assim que para 

se ter um entendimento geral sobre o problema para os nossos peixes e não apenas procurar solucionar 

um problema localizado, é preciso dotar o país de laboratórios com condições adequadas para estudos 

experimentais do comportamento de peixes em canais hidráulicos. 

 

5 - LINHAS DE PESQUISA NA ÁREA DE HIDRÁULICA AMBIENTAL – Transposição de 
Peixes 

Para se poder iniciar um processo seguro e cientificamente estruturado recomenda-se agrupar as 

pesquisas na área de Hidráulica Ambiental - Transposição de Peixes em quatro áreas, quais sejam: 

biologia, hidráulica, bio-engenharia e sócio-economia. A princípio, as linhas de pesquisa que devem ser 

priorizadas estão apresentadas a seguir: 

Biologia: 

• Determinação dos sítios onde mecanismos de transposição são necessários; 

• Priorização dos sítios para implantação de mecanismos de transposição; 

• Determinação das características ambientais que favorecem o sucesso de mecanismos de 

transposição; 

• Inventário da fauna  de peixes nos sítios prioritários; 

• Priorização de espécies para estudo; 

                                                 
2 Coordenado pelo Professor Marcelo Giulian Marques. 
3 Coordenado pelo Professor Kikuo Tamada. 



• Determinação dos padrões migratórios de espécies-alvo nos sítios prioritários; 

• Recrutamento nos sítios prioritários; 

• Monitoramento da transposição de peixes; 

• Eficiência de mecanismos de transposição semi-naturais; e 

• Vagueação de peixes. 

Hidráulica: 

• Estudos em modelo reduzido; 

• Comportas na entrada de dispositivos de transposição; 

• Defletores para homogeneização da velocidade; 

• Dissipadores de energia compactos;  

• Sistemas de instrumentação especiais; e. 

• Critérios para projetos de mecanismos de transposição de peixes. 

• .Risco da ruptura de barragens. 

Bio-engenharia: 

• Comportamento de peixes no canal de fuga das barragens; 

• Comportamento de peixes em canais e dissipadores de energia; 

• Transposição para jusante; 

• Técnicas para direcionamento (acústicas, elétricas e físicas) de peixes; 

• Comportamento de peixes em mecanismos de transposição experimentais e não experimentais;  

• Transposição de peixes por turbinas. 

Sócio-economia: 

• Impacto sobre a geração de energia elétrica; e 

• Benefícios sociais, econômicos e ecológicos da implantação de mecanismos de transposição. 

 

As pesquisas devem ser direcionadas para a busca das respostas às seguintes perguntas 

fundamentais: 

• Quais barragens necessitam de mecanismo de transposição? 

• Quais barragens são prioritárias para a transposição de peixes? 

• Qual é o mecanismo mais adequado para cada barragem? 

• Quais são os critérios de engenharia mais indicados para cada mecanismo? 

                                                                                                                                                                       
4 Coordenado pelos professores Carlos Barreira Martinez & Alexandre de Lima Godinho. 



• Quais espécies necessitam serem transpostas? 

• Porque e quando os peixes precisam ser transpostos? 

• Quais serão os benefícios ecológicos, sociais e econômicos advindos da transposição de peixes 

e o seu respectivo custo? 

Acredita-se que se for seguida uma linha coerente será possível iniciar um processo seguro que 

pode apresentar respostas as demandas criadas pela interferência da ação humana sobre os ambientes 

aquáticos. Os estudos devem ser realizados de forma cooperativa e devem envolver as diversas 

Universidades, Centros de Pesquisa e Empresas, partilhando-se os resultados e procurando-se evitar a 

repetição de esforços. Dessa forma pode-se maximizar o uso dos recursos humanos e somar as 

competências existentes em cada instituição.  
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