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RESUMO – Este artigo relata as informações obtidas em visitas realizadas a oito Sistemas
de Transposição de Peixes (STP’s) constrúıdos em barragens brasileiras. Foram obtidos dados
sobre a geometria dos sistemas, sobre as condições de escoamento, incluindo medições de veloci-
dades e de profundidades, e sobre as espécies que utilizam os STP’s. Com base nas informações
levantadas, são algumas considerações são apresentadas com o intuito de auxiliar a tomada de
decisões nos futuros projetos de STP’s no Brasil.

ABSTRACT – This article presents information gathered during visits to eight fish passes
constructed at brazilian dams. Data about system design, flow conditions, including velocities
and depth measurements, and migrant species making use of the fish facilities were collected.
Based on information obtained, some considerations have been made in order to help future
fish facility designs.
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1 INTRODUÇÃO

Neste artigo são relatadas as visitas realizadas em oito usinas nacionais providas de sis-

temas de transposição de peixes, entre dezembro de 2004 e março de 2005. O objetivo das

visitas foi verificar as condições hidráulicas de operação desses sistemas e obter informações

sobre as espécies que os utilizam. Pretende-se, com a reunião desses dados, contribuir para o

conhecimento atual aplicado a projetos de mecanismos de transposição de peixes no Brasil. As

usinas visitadas são indicadas no mapa da figura 1.

Figura 1 – Mapa de localização das usinas visitadas

Nas visitas foram levantadas dimensões das passagens, realizadas medições de velocidades

e de profundidades, registradas as condições de escoamento através de fotografias e observações

visuais, além de entrevistas com as pessoas relacionadas com a operação do sistema de trans-

posição. Para a medição das velocidades foram utilizados dois equipamentos:

a) medidor de velocidades tipo molinete (fabricante: A. OTT – Alemanha);

b) medidor de velocidades acústico por efeito Doppler (fabricante: Sontek – EUA).

2 USINA HIDRELÉTRICA ILHA DOS POMBOS

A usina está localizada no Rio Paráıba do Sul, na divisa dos estados do Rio de Janeiro

e de Minas Gerais. A passagem de peixes foi constrúıda para permitir a sáıda dos peixes que

ficavam aprisionados nas fossas a jusante do vertedouro, após a operação deste. Através da

escada os peixes podem ascender das fossas para o reservatório.

A passagem é constitúıda de um canal de 2,00 m de largura com obstáculos (paredes)

posicionados perpendicularmente à direção longitudinal do canal, alternados entre as margens

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hı́dricos 2



direita e esquerda. O espaçamento entre os obstáculos das paredes varia de 1,49 m, no trecho

com 25,5% de declividade, até 4,00 m no trecho com declividade de 9,4%. A abertura entre o

obstáculo e a parede lateral do canal é de 0,70 m. A diferença de elevação entre a entrada e a

sáıda da passagem é de aproximadamente 12 m. A figura 2 apresenta a configuração geral e as

dimensões principais da passagem.

Figura 2 – UHE Ilha dos Pombos – Configuração da passagem de peixes – Planta

As fotografias das figuras 3 e 4 ilustram a disposição do canal no aproveitamento e as

condições de escoamento em seu interior.

A máxima velocidade medida durante a visita foi de 2,8 m/s, logo a jusante da abertura

entre o obstáculo e a parede do canal, no trecho de inclinação 25,5%. Nos estudos em modelo

reduzido realizados no LACTEC CEHPAR, foram medidas velocidades entre 2,5 m/s e 3,2 m/s

em diversos pontos. Esse trecho parece não possuir regiões com velocidades baixas para pro-

porcionar áreas de descanso para os peixes durante a ascensão. Um ponto localizado numa

região de correntes de retorno, abrigada do fluxo principal, apresentou velocidade resultante de
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Figura 3 – UHE Ilha dos Pombos – Sistema de transposição de peixes – Vista da crista da
barragem para jusante

Figura 4 – UHE Ilha dos Pombos – Escoamento nos trechos com 25,5% (esquerda) e com 9,4%
(direita)

0,91 m/s, superior aos valores sugeridos para descanso. Já no trecho com 9,4% de declividade,

a velocidade medida numa região de correntes de retorno foi de 0,21 m/s, mais adequada para

o descanso dos peixes. Ao longo de toda a escada foram medidas profundidades entre 0,60 m

a 1,03 m, com flutuações de ńıvel de até 0,20 m.

De modo geral, o escoamento no canal é bastante turbulento, absorvendo muito ar e

apresentando velocidades elevadas. É um canal com grande declividade e de configuração

geométrica diferente das configurações comumente encontradas na literatura sobre transposição

de peixes.

3 USINA HIDRELÉTRICA FUNIL

A usina está localizada no Rio Grande, em Minas Gerais, e dispõe de um sistema de

transposição do tipo elevador de peixes, com uma diferença de ńıvel de 45 m.
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Os peixes chegam ao elevador através de um canal de atração posicionado na margem

esquerda do rio, logo a jusante do canal de fuga. Duas tubulações com capacidade total de

6 m3/s trazem água da calha aérea até o canal de atração para proporcionar a velocidade

necessária para atrair os peixes (figura 5). Na entrada do canal, uma comporta plana submersa

atua como uma parede vertedoura, criando uma pequena queda que aumenta a atratividade

do canal, através da criação da turbulência e do som caracteŕıstico de uma queda d’água.

Quando há número suficiente de peixes no canal, uma grade móvel fecha o canal e move-se até

a caçamba, obrigando os peixes a entrarem no elevador. A seguir uma comporta desce junto

da grade fechando e vedando a lateral da caçamba. A caçamba é elevada até a cota do ńıvel de

água do reservatório e os peixes são soltos através de outra comporta da caçamba. Da caçamba

até o reservatório os peixes nadam em uma calha aérea de 100 m de extensão, 1 m de largura e

2 m de profundidade. As velocidades medidas na calha no dia da visita, durante a operação do

sistema, foram de 0,15 m/s, em média. Na sáıda para o reservatório, uma grade da superf́ıcie

livre até 1 m de profundidade impede a entrada de flutuantes na calha. Através da calha aérea

escoa a vazão que será conduzida pelas tubulações e utilizada no canal de atração.

Toda a operação de fechamento e movimentação da grade, elevação da caçamba e soltura

dos peixes é realizada por um técnico e acompanhada por um biólogo, funcionários da usina.

São realizadas 18 operações de elevação da caçamba por dia, em média, entre 7:00 e 20:00

horas, 7 dias por semana. A captura dos peixes para monitoramento das espécies que utilizam

o elevador é feita através de rede, no momento da sáıda dos peixes da caçamba.

Figura 5 – UHE Funil – Vista do STP a partir da margem direita

Durante a visita foram observadas algumas espécies utilizando o STP: pequira, mandi-

amarelo, lambari do rabo vermelho, lambari do rabo amarelo e piapara. A pequira mostrou
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possuir grande capacidade de natação e de salto, sendo capaz até mesmo de nadar através da

estreita lâmina d’água vertical que vertia sobre a comporta. O mandi-amarelo, que não salta,

vence o obstáculo da comporta nadando através da ranhura na parede até próximo da superf́ıcie

livre e passando para montante junto da parede.

A seguir são apresentados alguns comentários relevantes feitos pelo operador do STP e

pelo biólogo da usina:

a) Há duas entradas para o canal de atração; a maior parte dos indiv́ıduos utiliza a passagem

mais próxima da margem.

b) É imprescind́ıvel a instalação de uma tampa sobre a caçamba para evitar que os peixes

saltem durante o içamento.

c) O estresse causado nos peixes pelo confinamento na caçamba é grande. Não se verifica

predação com freqüência na caçamba, talvez em virtude do alto ńıvel de estresse. Encontra-

se, por outro lado, indiv́ıduos presos nas pontas das nadadeiras de outros, devido à grande

aglomeração e agitação no interior da caçamba e durante a soltura.

d) Existe predação no interior do canal de atração, fato observado também durante a visita.

e) O STP apresenta alguma seletividade em relação ao tamanho dos indiv́ıduos. Como exem-

plo, não houve até então registro de dourado de peso superior a 4,5 kg utilizando o elevador.

Segundo informação do biólogo responsável pelo STP, as seguintes espécies utilizam o

elevador: dourado, mandi (3 espécies), pequira, piau (4 espécies), tabarana, cascudo, flamen-

guinho, canivete, curimba e trairão. Entre as espécies que não foram observadas no elevador

até o momento estão: jaú, pacamã e tráıra.

4 USINA HIDRELÉTRICA MOGI-GUAÇU

A usina está localizada no Rio Mogi-Guaçu, no estado de São Paulo, e dispõe de um

sistema de transposição do tipo escada com tanque, vertedouro e orif́ıcio, com uma diferença

de ńıvel de 10 m.

A escada tem largura B = 4 m, tanques com comprimento L = 3 m e declividade de 14,7%.

Em todas as paredes entre tanques, há dois orif́ıcios de dimensões 0,50 x 0,25 m2 (largura x

altura) para passagem das espécies de fundo. A parede entre o reservatório e o primeiro tanque

também possui orif́ıcios. O desńıvel Δh entre tanques consecutivos é de 0,50 m. A figura 6

apresenta a geometria da escada. As fotografias da figura 7 ilustram o sistema de transposição

em operação.

Para Δh = 0,50 m, a velocidade máxima nos orif́ıcios junto ao fundo não ultrapassa

3,1 m/s (=
√

2 g Δh). As velocidades na superf́ıcie livre e a meia profundidade em um tanque
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Figura 6 – UHE Mogi-Guaçu – Configuração da passagem de peixes

Figura 7 – UHE Mogi-Guaçu – Vistas de montante e de jusante

foram medidas com o medidor acústico de velocidades. As velocidades medidas no interior do

tanque resultaram relativamente baixas e com direção bastante variada, mostrando que o esco-

amento apresenta diversas correntes de recirculação. Sobre o vertedouro a máxima velocidade

medida foi de 2,4 m/s. A profundidade nos tanques varia entre 1,70 m e 2,20 m e a carga sobre

a crista dos vertedouros é de 0,20 m em média.

A vazão na escada é controlada através de uma comporta submersa entre o reservatório

e o primeiro tanque. A comporta é elevada quando o ńıvel de água do reservatório aumenta.

A variação máxima de ńıvel no reservatório é de 1,45 m.

Observou-se que os peixes procuram ascender os vertedouros junto às paredes laterais.

Segundo informações dos funcionários da usina, entre as espécies que utilizam o STP estão:

dourado, curimba, lambari, mandi, piapara e cascudo.
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5 USINA HIDRELÉTRICA CACHOEIRA DE EMAS

A usina está localizada no Rio Mogi-Guaçu, no estado de São Paulo, e dispõe de um

sistema de transposição do tipo escada com tanque, vertedouro e orif́ıcio, com uma diferença

de ńıvel de 4,5 m.

A escada tem largura B = 15 m, tanques com espaçamento L = 6 m e declividade média

da linha d’água de 15%. Nas paredes entre tanques há orif́ıcios para passagem das espécies de

fundo. O desńıvel Δh entre tanques consecutivos é de 0,90 m. A figura 8 apresenta um desenho

esquemático da escada. A figura 9 ilustra o escoamento na escada.

Figura 8 – UHE Cachoeira de Emas – Configuração esquemática da passagem de peixes

Figura 9 – UHE Cachoeira de Emas – Vista da margem direita

Neste sistema de transposição não foi posśıvel realizar medições de velocidades devido

à dificuldade de acesso. As velocidades máximas que ocorrem nos orif́ıcios e nos vertedouros

estão limitadas a 4,20 m/s (=
√

2 g Δh). Como o piso da escada é horizontal, as profundidades

aumentam de jusante para montante, variando de 1 m até 5 m aproximadamente.

O ńıvel de água do reservatório tem variação de 2,60 m. A vazão da escada é controlada

através da colocação de comportas de madeira (moduladas) sobre a parede entre o reservatório

e o primeiro tanque. O critério de operação sugerido nos manuais da usina é manter uma

lâmina de água de 0,20 m sobre as comportas de madeira. Segundo um funcionário da usina,

os peixes utilizam a passagem mesmo com lâminas d’água de até 0,50 m sobre as comportas.

De acordo as informações fornecidas pelos funcionários da Elektro, as seguintes espécies

transpoem a barragem pela escada: dourado, pacu, curimbatá (abundante), mandi (pouca
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quantidade), piau, pequira, lambari, piapara, piava. Os funcionários do Ibama informaram

que, de modo geral, os peixes de couro não utilizam a escada.

6 USINA HIDRELÉTRICA SÃO JOAQUIM

A usina está localizada no Rio Sapucáı Mirim, no estado de São Paulo, e dispõe de um

sistema de transposição do tipo escada com tanque, vertedouro e orif́ıcio, com uma diferença

de ńıvel de 4 m. A escada está posicionada sobre o vertedouro da usina e deságua no meio do

rio, mais próximo da margem direita. A figura 10 ilustra o posicionamento da escada.

Figura 10 – UHE São Joaquim – Vista de jusante da escada de peixes e do leito do rio

A escada tem largura B = 4, 30 m, tanques com espaçamento L = 2, 85 m e declividade de

15%. Nas paredes entre tanques há orif́ıcios para passagem das espécies de fundo. Os orif́ıcios

são em lados alternados de um tanque para outro. O desńıvel médio Δh entre tanques conse-

cutivos, medido durante a visita, é de 0,45 m. A figura 11 apresenta um desenho esquemático

da escada com as dimensões e as profundidades medidas durante a visita.

Figura 11 – UHE São Joaquim – Configuração esquemática da escada de peixes e perfil de água
medido

Em virtude da dificuldade de acesso e de posicionamento do medidor, foram realizadas

medições de velocidade apenas em três pontos, indicados na figura 11. Foram escolhidos os
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pontos 1, 2 e 3, junto aos desńıveis entre tanques, onde devem ocorrer as maiores velocidades.

foram obtidas velocidades entre 2,2 m/s e 3,4 m/s. As condições gerais do escoamento na escada

são ilustradas na figura 12.

Figura 12 – UHE São Joaquim – Vista de montante da escada de peixes

Segundo o funcionário responsável pela operação da usina, as seguintes espécies utilizam

o sistema de transposição: cascudo, mandi, lambari, curimba, piapara e piau.

7 USINA HIDRELÉTRICA DOURADOS

A usina está localizada no Rio Sapucáı Mirim, no estado de São Paulo, e dispõe de um

sistema de transposição do tipo escada com tanque, vertedouro e orif́ıcio, com uma diferença

de ńıvel de 5 m. A escada está posicionada sobre o vertedouro lateral.

A configuração geométrica do sistema de transposição é a mesma da escada da UHE São

Joaquim da Barra, também de propriedade da CPFL. Os dois sistemas de transposição são

baseados no projeto da escada da UHE Cachoeira de Emas, de autoria do biólogo Manuel

Pereira de Godoy. Uma vista geral (180 graus) do sistema de transposição é mostrada na

figura 13.

Segundo as informações de funcionários da CPFL, os peixes não utilizam a escada. Curi-

osamente, eles passam ao lado da escada e sobem através de uma cascata natural na margem

direita do rio, junto à base do vertedouro (figura 14).
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Figura 13 – UHE Dourados – Vista panorâmica da escada de peixes, vertedouro e cascata
natural

Figura 14 – UHE Dourados – Cascata natural utilizada pelos peixes

Na parte mais alta dessa cascata foram constrúıdos tanques circulares para fazer a ligação

entre a cascata natural e o reservatório a montante do vertedouro (figura 14). Os peixes chegam

também à base do vertedouro na margem esquerda do rio, mas nesse caso não têm meios para

chegar ao reservatório.

Durante a visita foram observados cardumes de lambaris ascendendo a cascata natural,

por natação e por saltos. Alguns peixes maiores foram avistados subindo a cascata natural e

saltando na base do vertedouro. Na cascata natural foram medidas velocidades do fluxo com o

molinete mecânico em diversos pontos, exatamente nas posições por onde os lambaris passavam.

Foram obtidas velocidades superiores a 3 m/s em várias dessas posições. A máxima velocidade

medida foi de 4,4 m/s, valor bastante alto, principalmente considerando-se indiv́ıduos com

0,10 m de comprimento. Em algumas das posições de medição das velocidades, a profundidade

do escoamento era muito pequena, obrigando os lambaris a nadarem com a lateral do corpo

paralela ao fundo. Foram observados saltos de até 0,50 m. Entre os trechos de maior velocidade,

os lambaris descansavam em regiões de recirculação.
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O primeiro tanque constrúıdo na cascata natural é um obstáculo intranspońıvel aos lam-

baris pois eles não alcançam a sua base (não há profundidade suficiente), e precisariam saltar

uma distância de cerca de 1,20 m para chegar ao tanque. Entretanto, é comum ver curimbas e

piaus utilizando esses tanques, segundo informação de um funcionário da usina. Na ocasião da

visita havia planos para a construção de mais um tanque, abaixo do primeiro.

8 USINA HIDRELÉTRICA IGARAPAVA

A usina está localizada no Rio Grande, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas

Gerais e dispõe de um sistema de transposição do tipo canal com ranhuras verticais (vertical

slot), com uma diferença de ńıvel de 17 m. A entrada de peixes no canal está posicionada na

margem esquerda do rio, logo a jusante do canal de fuga da casa de força, como ilustrado na

figura 15.

Figura 15 – UHE Igarapava – Vista geral de jusante

O canal tem extensão total de 325 m, largura B = 3 m, tanques com comprimento

L = 3 m e declividade de 6%. As ranhuras verticais têm largura de 0,40 m. A diferença de

ńıvel de água entre tanques consecutivos é Δh = 0, 19 m, o que limita a velocidade na ranhura

a 1,93 m/s (=
√

2 g Δh). As dimensões principais de um tanque são apresentadas na figura 16.

Figura 16 – UHE Igarapava – Dimensões principais dos tanques
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As profundidades medidas em quatro pontos de um tanque variaram de 1,90 m a 2,05 m.

Foram medidas velocidades em diversos pontos do tanque, com o medidor acústico posicionado

a meia profundidade. Os valores obtidos são indicados por vetores no desenho da figura 17. As

velocidades na direção vertical resultaram abaixo de 0,15 m/s.

Nota: nos pon-
tos 1, 7, 8 e 9,
a baixa correlação
obtida no medidor
acústico de veloci-
dades indica que a
precisão das leitu-
ras de velocidades
pode estar compro-
metida.

Figura 17 – UHE Igarapava – Vetores velocidade medidos no STP

As condições gerais de escoamento são ilustradas na figura 18.

Figura 18 – UHE Igarapava – Escoamento em um tanque (vista de jusante)

Um trabalho de monitoramento forneceu dados da escada no peŕıodo de julho de 2000 até

fevereiro de 2004, publicados por Vono et al. (2004) no VI congresso Internacional de Biologia

de Peixe.

O sistema de transposição foi avaliado em relação ao número de espécies e de indiv́ıduos

que atravessam uma câmara de visualização constrúıda na sáıda da escada (junto ao reser-

vatório). Foram realizadas contagens na câmara nos peŕıdos diurno e noturno, por observações

em tempo real e por filmagens em videocassete. No peŕıdo noturno, as filmagens foram efetuadas
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através de iluminação infravermelha. Para determinar as espécies próximas do aproveitamento

hidrelétrico foram feitas coletas com redes em pontos logo a jusante da barragem e na sáıda da

escada (reservatório). Foram identificadas 35 espécies na área da UHE Igarapava, pertencentes

a 10 famı́lias e 4 ordens. Destas, 25 foram encontradas na escada de peixes, o que corresponde

a 71% das espécies. Os peixes utilizam o sistema de transposição durante todo o ano, mas a

maioria (75%) utiliza a passagem no peŕıodo das chuvas, entre outubro e abril. O comprimento

dos indiv́ıduos identificados na passagem varia de 4 cm a 80 cm.

9 USINA HIDRELÉTRICA ITAIPU

A Usina Hidrelétrica de Itaipu está localizada no rio Paraná, no trecho de fronteira entre

o Brasil e o Paraguai, 14 km ao norte da Ponte da Amizade. A área do projeto se estende

desde Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del Este, no Paraguai, ao sul, até Guáıra (Brasil)

e Salto del Guairá (Paraguai), ao norte. O sistema de transposição de peixes constrúıdo na

usina de Itaipu, denominado de Canal da Piracema (figura 19), entrou em operação no ano de

2002. O sistema consiste em um conjunto de canais e lagos, artificiais e naturais, com extensão

aproximada de 10 km, que permite aos peixes transpor um desńıvel de 120 m.

Figura 19 – Canal da Piracema – Localização na UHE Itaipu
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A vazão que escoa pelo canal é controlada por duas estruturas que atuam em conjunto: a

Tomada de Água, constrúıda junto ao reservatório de Itaipu, e o dique de regulagem, separado

da Tomada de Água pela Lagoa de Estabilização. Entre o Dique de Regulagem o o Lago Supe-

rior está o Canal de Alimentação, constrúıdo com seção trapezoidal com obstáculos chamados

chicanas. As chicanas têm abertura lateral de 1 m, alternadas a direita e a esquerda em relação

às margens, e seção transversal trapezoidal com largura de 1 m na base e 0,50 m no topo e

altura de 0,60 m. Entre o Lago Superior e o Lago Inferior está o Canal de Iniciação, constrúıdo

com seção trapezoidal e obstáculos de 0,30 m de altura, atravessando toda a largura do canal.

A jusante do Lago Inferior encontra-se o Canal de Deságüe, constrúıdo com seção retangular

e chicanas com aberturas alternadas de 1 m. O leito do rio Bela Vista, a jusante do Canal de

Deságüe teve alguns trechos modificados para melhorar as condições naturais de escoamento.

Em outros trechos do rio ocorrem corredeiras de escoamento bastante intenso, havendo também

quedas com altura próxima de 1,00 m e, portanto, velocidades acima de 4 m/s. A tabela 1

resume as caracteŕısticas principais de cada trecho do Canal da Piracema.

Tabela 1 – Caracteŕısticas dos trechos do Canal da Piracema
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As condições gerais de escoamento em diversos trechos do canal são apresentadas nas

figuras 20 a 25. Na ocasião em que foram realizadas as fotografias, o ńıvel de água no reservatório

de Itaipu estava na elevação 219,02 m e o canal da Piracema estava operando com a vazão de

6 m3/s.
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Figura 20 – Tomada de Água

Figura 21 – Lagoa de Estabilização e Dique de Regulagem

Durante a mesma visita, foram feitas medições de velocidades pontuais médias5 do esco-

amento, ao longo do trecho constrúıdo do Canal da Piracema, buscando pontos onde o fluxo

apresentava-se mais intenso. As velocidades medidas encontram-se na tabela 2 e os locais de

medição estão indicados na figura 26.

Na ocasião das visitas, estavam sendo conduzidos monitoramentos (radiotelemétrico e por

captura) ao longo do Canal da Piracema. No entanto, não existiam dados conclusivos sobre

as espécies que utilizam o canal. Algumas informações foram obtidas com o coordenador da

operação do Canal da Piracema, Domingo Rodriguez Fernandez. Questões foram levantadas

referentes às espécies que utilizam o canal, sua eficiência e grau de seletividade. Na seqüência,

estão apresentadas as informações fornecidas pelo coordenador.

9.1 Espécies que utilizam o Canal da Piracema

“Até o momento, por meio de amostragens mensais, foram identificadas cerca de 90

espécies ao longo do Canal da Piracema, das quais umas 35 podem ser consideradas migra-

doras. As demais devem ser espécies que estão ocupando o novo nicho dispońıvel, podendo

tornar-se residentes.

5Média temporal obtida ao longo de 1 minuto.
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Declividade: 4,99%
Distância entre chicanas: 4,00 m

Declividade: 0,66%
Distância entre chicanas: 29,00 m

Declividade: 2,96%
Distância entre chicanas: 9,00 m

Declividade: 0,77%
Distância entre chicanas: 19,00 m

Figura 22 – Canal de Alimentação

Declividade: 1,40%
Distância entre chicanas: 5,00 m

Declividade: 6,25%
Distância entre chicanas: 4,00 m

Figura 23 – Canal de Iniciação e Canal de Deságüe

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hı́dricos 17



Figura 24 – Rio Bela Vista – Trecho de montante – Corredeiras naturais

Figura 25 – Rio Bela Vista – Trecho de jusante – Foz no rio Paraná

Tabela 2 – UHE Itaipu – Velocidades medidas no Canal da Piracema
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Nota: - As posições onde foram medidas as velocidades estão
indicadas na figura 26.
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Figura 26 – UHE Itaipu – Posições de medição de velocidades

Dentre as migradoras, posso citar: o Curimbatá (Prochilodus lineatus), várias espécies

de lambaris e pequiras (gêneros Astyanax, Bryconamericus e Moenkausia), dourado (Salminus

brasiliensis), piracanjuba (Brycon orbignyanus), piaus, piaparas e piavas (gêneros Leporinus,

Leporellus e Schizodon), mandis (gêneros Pimelodus e Iheringichthys), cachara (Pseudoplatys-

toma fasciatum), pintado (P. corruscans), cascudos (gêneros Liposarcus, Hypostomus e Mega-

lancistrus) e jaú (Zungaro jehu).

Com relação a espécies não migradoras (oriúndas provavelmente de montante/transpor-

te passivo), posso citar: as arraias (gênero Potamotrigon), peixe-cachoorro (Acestrorhynchus

pantaneiro), piranha (gênero Serrasalmus), traira (Hoplias aff. malabaricus), curvina (Plagi-

oscion squamosissimus), linguado (Catathyridium jenynsii), joaninhas (gênero Crenicichla) e

tucunaré (gênero Cichla).

Até março de 2005, completamos 77 peixes marcados com marcas radiotelemétricas, sendo

37 bagres (pintados, surubins e jaús) e 40 com escamas (curimbas, dourados e piaparas).
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Serão necesssários alguns meses de monitoramento e análise de dados, para termos uma

idéia clara dos resultados, e esses dados que fazem parte de uma tese de doutoramento em

elaboração junto a Universidade Estadual de Maringá.

Aparentemente, as espécies marcadas conseguem utilizar o sistema nos dois sentidos,

transposição para montante (reservatório) e para jusante (rio Paraná). Vários exemplares

monitorados chegaram ao reservatório. No mês de março, a base radiotelemétrica com maior

número de sinais foi a que está localizada no terceiro lago (Lago Grevilhas), já próximo (cerca

de 800 m) do Reservatório.”

9.2 Seletividade e eficiência do Canal da Piracema

“Existe um grau de seletividade variada, de acordo com o obstáculo/trecho ao longo

do sistema. Por exemplo, cerca de 75% dos exemplares capturados e soltos no lago Inferior

conseguiram transpor para o lago Principal, via o Canal de Iniciação. Com relação a peixes

capturados e soltos abaixo do Canal de Deságüe, este percentual foi inferior. Entretanto,

exemplares de peixes de escama e de couro (inclusive jaús), conseguiram transpor esta etapa.

Como mencionei acima, não é posśıvel ter conclusões definitivas antes do término do

monitoramento radiotelemétrico e dos trabalhos de biodiversidade.

Aparentemente, o Canal de Deságüe tem uma seletividade superior a outros pontos do

sistema, incluindo pontos com maior velocidade média da água, provavelmente devido a sua

extensão. Uma vez conclúıdos os estudos, será posśıvel fazer algumas modificações via um

ou mais tanques intermediários ou outro tipo de adequação, desde que parâmetros hidráulicos

adequados sejam mantidos (altura de lâmina d‘água por exemplo).

Aspectos comportamentais dos peixes, aliados a fatores climáticos, também devem ser

analisados, tendo em vista que as migrações não ocorrem apenas de maneira ascendente e o

metabolismo dos peixes depende necessariamente de parâmetros como temperatura da água,

vazões e cotas de ńıvel d’água além do fator de condição (taxa de gordura) do próprio exemplar.

O importante é manter o monitoramento e aguardar o término dos estudos (radioteleme-

tria e biodiversidade), para então conhecermos a real eficiência e definirmos o melhor manejo

do sistema.”

10 CONCLUSÕES

Não foram encontrados dados concretos sobre a eficiência e grau de seletividade da mai-

oria dos STP’s visitados. As informações sobre a utilização dos sistemas pelos peixes são

provenientes de funcionários da operação das usinas.
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Todos os sistemas de transposição de peixes (STP) visitados, com exceção da escada

da UHE Ilha dos Pombos, operam durante todo o ano. Praticamente todos eles apresentam

condições hidráulicas que permitem a passagem dos peixes. O único STP que, segundo os

operadores, não funciona satisfatoriamente é a escada de peixes da PCH Dourados. No entanto,

observa-se que a escada da PCH Dourados segue o mesmo projeto da escada da PCH São

Joaquim (que apresenta boa eficiência). Portanto, a provável causa do mau funcionamento

da escada da PCH Dourados é seu posicionamento inadequado no arranjo da usina. Observa-

se, também, que nesta usina os peixes tentam transpor o barramento através de uma cascata

natural na margem direita do rio.

Um aspecto muito importante, decisivo quanto ao sucesso ou ao fracasso de um Sistema de

Transposição de Peixes, é a sua localização no arranjo da usina e as condições de atratividade

no canal de entrada dos peixes. Parece razoável, portanto, prever no projeto de uma usina

diferentes possibilidades de localização do STP e decidir sobre a melhor opção após a construção

da usina, em função do comportamento dos peixes.

Em algumas usinas, é posśıvel observar peixes tentando transpor a barragem em outros

pontos além da entrada do STP, particularmente junto às ombreiras das barragens. Durante as

visitas, tornou-se bastante clara a tendência dos peixes em buscar as margens do rio durante a

migração para montante.

Os sistemas de transposição visitados estão instalados em usinas com pequenas variações

do ńıvel de água do reservatório. Na maioria dos casos, o controle da vazão é obtido através

da colocação ou da operação de comportas na entrada (de água) do sistema. Na UHE Ilha dos

Pombos, onde o ńıvel de água pode variar 3 m, a operação da escada de peixes fica restrita a

uma determinada faixa de variação do ńıvel de água do reservatório.

Constatou-se que trechos excessivamente longos e com fluxo intenso, como observado no

Canal de Deságüe do STP da UHE Itaipu (comprimento de 150 m, declividade de 6,25%)

apresentam maior grau de seletividade. Mais uma vez, constata-se que é necessário conhecer

por quanto tempo as espécies conseguem sustentar determinadas velocidades de natação, em

trechos sem regiões de descanso.

No trecho de montante do rio Bela Vista (Canal da Piracema da UHE Itaipu) foram

verificados pontos de escoamento muito intenso (corredeiras com quedas e velocidades relati-

vamente altas), como pode ser visto na figuras 24. Observa-se que estas corredeiras devem

aumentar o grau de seletividade do STP, porém não impedem por completo a transposição de

várias espécies.

As informações obtidas no presente estudo permitem concluir que os projetos dispońıveis

de sistemas de transposição de peixes, tais como: ranhura vertical, escadas com degraus (e
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orif́ıcios), elevadores e canal com obstáculos (UHE Itaipu), embora a maioria destes desenvol-

vidos inicialmente para peixes do hemisfério norte (como salmões e trutas), podem apresentar

condições hidráulicas adequadas à capacidade natatória dos peixes brasileiros identificados neste

estudo. A passagem tipo ranhura vertical (UHE Igarapava) foi a que apresentou o escoamento

mais proṕıcio à ascensão dos peixes, ou seja, velocidades baixas (< 2,0 m/s), profundidades

da ordem de 2 m e baixo grau de turbulência. A baixa seletividade constatada no trabalho de

monitoramento dessa passagem confirma sua adequação à ictiofauna local.

Neste estudo, pode-se constatar que os peixes brasileiros apresentam boa capacidade

natatória, considerando as condições de escoamento que conseguem transpor. Uma medição

importante foi a velocidade de 4,4 m/s, superada pelo lambari em condições naturais (cascata

natural da UHE Dourados), o que significa mais de 40 corpos/segundo. A subida da pequira

através da estreita lâmina de água escoando verticalmente da comporta do canal de atração

(UHE Funil) é outro exemplo notável da capacidade natatória desses peixes. Contudo, para

o aprimoramento dos projetos de sistemas de transposição de peixes e técnicas existentes,

fica evidente a necessidade de estudos mais aprofundados que permitam a determinação da

capacidade natatória das várias espécies de peixes migradores nacionais.
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