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The Hydroelectric Power Plants are the most important source 
of energy in Brazil. At the beginning of the XX Century, the 
Electric Sector has passed the environmental problems witch was 
gradually surpassed or mitigated. Among the questions that were 
open, stand out those subjects about aquatic fauna, in special the 
icthyofauna. The literature list that the main anthropic factor is a 
loss of biodiversity and the change of the habitats. The dealerships 
has been striving to mitigate the negative impacts of its reservoirs 
on fish community. One of the most discussed impacts among the 
specialists is an interception of migratory fish routes through out 
the dam, which leads to interference of the fish community. 
Attention towards this impact is extremely relevant when consider 
the diversity of fish species in Brazilian rivers and their 
importance in the culture and subsistence of people who lives near 
the river and in the economy (Junho, 2008). This project have the 
purpose to show the impacts from the hydroelectric power plant 
implantation on the fish community and in their respective 
migrations actions through detailed analyzes, preventive studies 
and applications of viable technological alternatives during the 
Project, aiming for operational improvement (Services of 
operation and maintenance – O&M) and the environmental 
viability of the enterprise. Next is presented the case study of 
Retiro Baixo HPP where the improvements and technological 
mechanisms proposed during the Project resulted in a significant 
improvements in the system. In order to achieve this result, we 
verified the main locations where fish mortality could occur and 
the solutions arrangements. Next the possible conditions for 
machine shutdowns and maintenance of the systems were studied. 
The gains from the modifications were evaluated based on the 
operational facility and the reduction of fish mortality in the HPP. 
 
Keywords: Electrical sector. Hydroelectric Power Plants. 
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I.  INTRODUÇÃO  

 setor elétrico brasileiro passou por significativas 
mudanças organizacionais e estruturais ao longo do século, 

seguindo o crescimento da demanda por energia elétrica e a 
situação político-econômica. A primeira hidrelétrica 
implantada no Brasil foi no ano de 1883 no município de 
Diamantina, Minas Gerais, porém somente no início do Século 
XX os maiores empreendimentos para a época começaram a se 
instalar, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São 
Paulo.  
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Nessa fase a expansão do setor elétrico foi viabilizada através 
de investimentos externos. Legislações de regime regulatório 
tiveram início na década de 30, com uma maior participação do 
Estado na definição de políticas regulamentadoras e regras 
tarifárias [1].Na década de 80, devido à recessão mundial, o 
Estado reajustou as tarifas com o intuito de conter a inflação 
ocasionando degradação do setor devido à falta de flexibilidade 
e excessiva interferência do Estado. A partir daí, na década de 
90, com a criação do Plano Real, o setor passou por significativa 
mudança através da privatização, da participação de 
autoprodutores, criação de consórcio entre as empresas, onde o 
Estado cumpria o papel de fiscalizador e regulamentador. É 
possível notar que as mudanças de regulamentação do setor 
elétrico ocorreram sempre em um cenário de crise. A falta de 
equilíbrio estratégico do setor gera insegurança das empresas, 
dos investidores externos e até mesmo do consumidor final, 
contribuindo para a instabilidade econômica do país. A 
modernização seguida das inovações tecnológicas viabilizam e 
estimulam o setor elétrico através do aumento da eficiência 
técnica e econômica [1]. A predominância das hidrelétricas na 
matriz energética do Brasil evidencia a responsabilidade para 
as questões ambientais, e em especial à comunidade de peixes. 
A Fig. 1 apresenta o crescimento da potência instalada no Brasil 
entre 1890 a 2015.  
 

 
Fig.  1.  Crescimento da Capacidade Instalada no Brasil 
Fonte: Ministério de Minas e Energia, 2015. [2] 

 

II.  IMPACTOS GERAIS EM USINAS HIDRELÉTRICAS  

 
O setor elétrico brasileiro vem, ao longo de seu crescimento 

e desenvolvimento, se deparando com questões ambientais 
durante seu planejamento, implantação e operação. As Usinas 
Hidrelétricas (UHE) são instalações classificadas como uma 
alternativa energética renovável. Entretanto isso não impede 
que as mesmas sejam isentas de gerar impactos ambientais ou 
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que não possuam consequências negativas. Os impactos de uma 
UHE são amplos, definitivos, de alta magnitude e peculiares 
dependendo da região de implantação e do projeto básico 
admitido. Estes fatores influenciam na concepção e na 
viabilidade técnico-econômica do projeto.  
De acordo com [1] a hidroeletricidade é para o Brasil a mais 
eficiente técnica de aproveitamento energético. BATISTA[3] 
cita que mesmo diante dos impactos oriundos da implantação 
deste tipo de empreendimento há que se considerar os 
benefícios gerados pelas hidrelétricas, porém o conhecimento e 
dimensionamento dos impactos são ponderações importantes 
para a segurança operacional do empreendimento.  

GUERRA[4] consideram que os impactos mais comuns da 
implantação e operação de uma Usina incluem a transformação 
da dinâmica do ambiente, as alterações no regime hídrico que 
por sua vez desencadeiam uma série de outros impactos 
relacionados à qualidade das águas e que por sua vez afetam nas 
condições de vida da fauna aquática. A formação do 
reservatório altera toda a dinâmica hídrica do corpo d’água, 
devido ao aumento do tempo de residência da água, acarretando 
em elevação acentuada do nível do lençol freático subterrâneo, 
ao mesmo tempo em que diminuem as velocidades dos 
tributários produzindo sob a ótica do meio físico o aumento da 
evapotranspiração e o comprometimento da qualidade da água, 
que por sua vez ocasiona em perda da biodiversidade. As 
mudanças na temperatura da água do reservatório e a 
estratificação térmica da coluna d’água, modifica a distribuição 
de oxigênio dissolvido, afetando nas condições de vida da fauna 
aquática. Ainda sobre o meio físico é oportuno citar os efeitos 
do processo de acomodação geológica, através de ocorrências 
sísmicas, oriundas da acumulação da massa de água sobre uma 
determinada área ocasionando conformação do solo e de sua 
estrutura geológica. Sobre a geomorfologia e as condições do 
solo são comuns os efeitos de rupturas, escorregamentos, 
intensificação de processos erosivos, contribuindo para o 
avanço do processo de assoreamento do reservatório. A retirada 
da vegetação ou “limpeza da bacia de acumulação” acarreta em 
interferências e perdas no comportamento e na dinâmica de vida 
da fauna aquática e terrestre, provocando pressão predatória e 
desequilíbrio dos sítios de reprodução e alimentação. A perda 
da biodiversidade é um dos grandes impactos da construção de 
empreendimentos hidrelétricos trazendo riscos à ameaça ou 
extinção de determinada espécie.  

Um dos grandes “problemas” para o setor elétrico advindo 
da formação de reservatórios é a proliferação de macrófitas 
aquáticas. Estes organismos possuem importância ecológica 
para o corpo d’água por serem produtores primários, servindo 
também como ambiente de abrigo e alimentação para aves e 
peixes. No entanto ao encontrar um ambiente favorável ao seu 
crescimento, como é o caso de reservatórios e lagoas, a 
produtividade aumenta. As macrófitas caracterizam-se por 
apresentarem elevada produtividade em regiões rasas e de baixa 
velocidade de correnteza. Desta forma quando ocorre o “boom” 
da acumulação dessas plantas nos reservatórios além de afetar 
os índices de qualidade das águas elas interferem severamente 
na geração de energia, causando sérios prejuízos técnicos e 
econômicos. No Brasil a proliferação dessas plantas é 
provocada principalmente pela grande disponibilidade de 
nutrientes que servem de alimento para sua produção [5]. 

Através da análise da Fig. 2 é possível ter uma noção 
espacial da criticidade dos impactos oriundos da implantação 
de usinas hidrelétricas nas bacias hidrográficas brasileiras. A 
partir desta figura é possível identificar também a concentração  
de empreendimentos localizados no sudeste, região com maior 
demanda e desenvolvimento. 

 

 

 
Fig.  2.  Criticidade das bacias hidrográficas brasileiras sob impacto direto das 
hidrelétricas 
Fonte: Nogueira, 2010 [5]. 

 

III.  IMPACTOS SOBRE A ICTIOFAUNA 

O Brasil é o país com a maior diversidade de peixes de água 
doce do mundo [6 e 7]. Esta diversidade está relacionada à 
localização geográfica, às condições climáticas e à rede 
hidrográfica brasileira. De acordo com [6 e 7], a elevada 
diversidade neotropical se deve aos grandes sistemas 
hidrográficos com considerável diversidade ictiofaunística. 
Porém boa parte de espécies ainda é desconhecida. A 
intensidade dos impactos na comunidade de peixes depende de 
diversos fatores. Dentre eles as peculiaridades da bacia e do 
comportamento da comunidade de peixes tais como estratégias 
reprodutivas, grau de adaptação, diversidade, bem como as 
características de projeto básico do empreendimento como a 
área alagada do reservatório, desenho da barragem, vazões 
operativas, tipo de turbina, procedimentos operacionais - POPs` 
[8]. 

Um dos impactos mais polêmicos é a interceptação de rotas 
migratórias de peixes pelo barramento. “Tratar deste impacto é 
de extrema relevância quando se leva em conta a diversidade 
de espécies de peixes nos rios brasileiros e sua importância na 
cultura e subsistência das populações ribeirinhas e na 
economia” [9]. Os Sistemas de Transposição de Peixes (STP) 
são concebidos no mundo para mitigação deste impacto. 
Entretanto a sua eficácia é muito controversa e ainda existe um 
amplo campo de estudos acerca dessa alternativa de mitigação. 
Apesar das divergências, os STP’s continuam sendo 
construídos, reformados e implementados no exterior, existindo 
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aproximadamente 14.550 unidades, atendendo as demandas de 
migrações ascendentes e descendentes [10]. De qualquer forma, 
independente da polêmica sobre a eficácia desses mecanismos  
para promover a continuidade da migração da comunidade de 
peixes pós barramento ele é uma alternativa a ser considerada 
que contribui para o fluxo gênico da comunidade de peixes. 
Além disso a preservação dos pontos de desova e 
principalmente das lagoas marginais são fundamentais para 
garantir a reprodução seja da comunidade frequente no 
reservatório ou daquela transportada pelo Sistema de 
Transposição de Peixes. A seguir, a Fig. 3 [11]   apresenta de 
forma esquemática o funcionamento da dinâmica de reprodução 
de peixes reofílicos desde os sítios de alimentação, até os sítios 
de desova e a migração descendente de retorno aos sítios de 
alimentação.  

 

 
Fig.  3.  Modelo geral do movimento migratório de peixes na bacia dos 
rios Paraná e São Francisco 

      Fonte: Pompeu & Godinho, 2003 [11]. 

 
O procedimento de rotina operacional de um 

empreendimento hidrelétrico, é determinante fundamental 
sobre os impactos na ictiofauna. Área e volume do reservatório, 
tipo de vertedouro, tipo de turbina e layout do empreendimento 
são características que interferem diretamente sobre a 
comunidade de peixes. A operação das estruturas hidráulicas 
muitas vezes funciona como um atrativo a cardumes de peixes 
por provocarem turbulência e aumento da temperatura da água, 
e, com isso ocasionam eventual mortandade de peixes, 
principalmente em operações de partida e parada de Unidades 
Geradoras, manutenção programada e reversão de modo 
síncrono para geração. A turbulência provocada pela operação 
das Unidades Geradoras pode causar elevada incorporação de 
gases atmosféricos à água causando mortandade de peixes. Este 
fenômeno é denominado embolia gasosa e a letalidade depende 
do nível de saturação gasosa, do tempo de exposição dos peixes 
nesta condição, da temperatura da água, e da condição física do 
indivíduo [12].  

O estudo de BEIRÃO [13] levantou as principais causas de 
mortandade de peixes em máquinas hidráulicas mediante 
operação rotineira tais como: i) choque mecânico dos 
indivíduos em contato com as pás da turbina; ii) forças de 
cisalhamento através da atuação de duas ou mais massas de 
água se movimentando em sentidos opostos ou até mesmo no 
mesmo sentindo com velocidades diferentes, provocando 
contorção involuntária dos indivíduos até que o mesmo seja 
dilacerado [14]; iii) fenômeno da cavitação que ocorre em zonas 
de baixa pressão, levando à formação de bolhas de gás ou vapor 

que ao entrarem em uma zona de maior pressão implodem 
gerando colapsos [15]; iv) variação de pressão que é a causa 
mais importante e comum pois atingem todos os indivíduos que 
passam pelas turbinas independentemente do tamanho [16].  
No Brasil, apesar do elevado número de hidrelétricas e da 
grande diversidade de peixes, pouco se sabe sobre a real 
magnitude desses impactos, devido à falta de registros 
documentados e divulgados acerca da causa, consequência e 
proporção da interferência das manobras operativas na 
comunidade de peixes, e, consequentemente uma incerteza com 
relação a aplicação de técnicas e inovações para a mitigação 
desses impactos [16 e 17]. 
 

Tendo em vista a incipiência de sistemas de proteção à 
ictiofauna, algumas pesquisas estão sendo realizadas para 
implantação de sistemas de repulsão. Dentre elas já foram 
testadas barreiras elétricas, luz estroboscópica, cortina de 
bolhas e sistemas sonoros. Entretanto a efetividade dessas 
técnicas ainda não foi devidamente comprovada. Atualmente a 
barreira física mais utilizada no Brasil é a grade anti-cardume, 
que é instalada próxima aos stop logs de jusante e descem 
mediante paralisação de uma Unidade Geradora. As grades 
anti-cardume minimizam a quantidade de peixes que entram no 
interior do tubo de sucção. Esta é uma técnica essencial de 
proteção à ictiofauna durante as paradas programadas das 
Unidades Geradoras, pois evita uma alta taxa de mortandade de 
peixes durante o resgate a ser realizado.  

Estudos complementares devem ser desenvolvidos para 
subsidiar investimento na aplicação de métodos e técnicas de 
conservação e proteção para a ictiofauna. 
 

IV.  RESULTADOS DA INTERFERÊNCIA DE MANOBRAS 

OPERATIVAS NA COMUNIDADE DE PEIXES – ESTUDO DE CASO 

DA UHE RETIRO BAIXO 

A UHE Retiro Baixo localizada no baixo curso do rio 
Paraopeba entre os municípios de Curvelo e Pompéu opera 
desde maio de 2010. O empreendimento tem potência instalada 
de 82 MW, sendo 2 turbinas do tipo Kaplan, com vazão 
nominal de 128,18m³/s. O reservatório da UHE Retiro Baixo 
tem uma área alagada de 22,58km² e um volume útil de 
40,87hm³. A barragem de terra com enrocamento tem 45 m de 
altura e 1,351 km de comprimento. A usina opera com um N.A. 
normal de 616,0 m e deplecionamento de 2 m. 

O rio Paraopeba está localizado em uma sub-bacia do São 
Francisco com reconhecida importância por ser um dos 
principais afluentes da margem direita do rio São Francisco e 
por ser considerado rota migratória para peixes de piracema. De 
acordo com [18], a bacia do rio Paraopeba possui pelo menos 
74 espécies de peixes. Dentre estas 65 são nativas da bacia e 9 
são migradores de alta representatividade ecológico-
econômica. Os grandes migradores do Paraopeba são: surubim 
Pseudoplatystoma corruscans, o dourado Salminus 
franciscanus, as curimatãs Prochilodus argenteus e 
Prochilodus costatus, o piau-verdadeiro Leporinus obtusidens 
e a tabarana Salminus hilarii, sendo as curimatãs, as mais 
abundantes dentre os migradores. 

Algumas tecnologias inovadoras foram implantadas em fase 
de projeto na Usina Hidrelétrica de Retiro Baixo:  
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 Injetores de oxigênio no tubo de sucção, tal como 

apresentado na Fig. 4 permitem uma maior sobrevida dos 
peixes que ficam aprisionados, garantindo a qualidade da água 
e com isso um ganho na sobrevivência das espécies durante o 
resgate de peixes [19]. 

 
Fig.  4.  Injetores de oxigênio no tubo de sucção da UHE Retiro baixo 
 Fonte: Porto, 2017 [19]. 

 
 Instalação de grades anti-cardume, tal como 

apresentado na Fig. 5, que tem como função evitar a entrada de 
grandes cardumes em paradas programadas de máquina, 
visando a eficiência e melhoria no resgate de peixes. 
Atualmente os empreendimentos hidrelétricos têm utilizado 
com frequência este mecanismo devido a sua eficácia 
comprovada. Na UHE Retiro Baixo o tempo de descida das 
grades é de aproximadamente 3 minutos, e em alguns 
empreendimento hidrelétricos este tempo chega a ser de até 1 
min após a paralisação da Unidade.  

 
Fig.  5.  Grade anti-Cardumes UHE Retiro Baixo  
Fonte: Porto, 2017 [19]. 

 
 A construção de modelos hidráulicos surge como 

uma importante ferramenta na elaboração de projetos e 
construção de mecanismos para transposição de peixes. No caso 
da UHE Retiro Baixo, o Sistema de Transposição é do tipo 
elevador e a execução de um modelo reduzido para a 
implantação do Sistema de Transposição de Peixes foi crucial 
para sua viabilização. 

 

Uma das dificuldades de instalação de um STP se refere ao 
processo de entrada de peixes no mesmo. Isso se deve ao fato 
de ter-se uma forte relação entre as capacidades natatórias das 
espécies que irão frequentar o sistema versus a velocidade de 
escoamento na entrada do STP. Esse conhecimento é 
importante pelo fato de que escoamentos muito turbulentos 
provocam vórtices próximos às entradas podendo confundir os 
peixes dificultando o acesso à passagem. Os vórtices em escalas 
superiores ao tamanho do peixe podem transportá-lo, causando 
stress e perda de direcionamento. Além disso deve-se estudar o 
comportamento dos peixes nas proximidades, levando-se em 
consideração diversas condições operativas da usina [20]. 

Outros dispositivos de proteção à ictiofauna vem sendo 
pesquisados. Dispositivos comportamentais ou “não físicos” 
são construídos com o intuito de alterar o comportamento de 
certas espécies [21], fazendo com que eles evitem determinada 
área. As barreiras comportamentais utilizam basicamente a luz 
estroboscópica, infra-som, cortinas de bolha e campo elétrico 
[8 e 21]. No Brasil, testes realizados com “Pimelodus 
maculatus”, popularmente conhecido como mandi amarelo, 
indicaram que a utilização de barreiras elétricas tem uma 
eficiência de aproximadamente 88%, índice considerado alto se 
comparado com outras barreiras comportamentais. A 
dificuldade desse sistema é que os peixes que por ventura 
conseguem ultrapassar a barreira ficam “aprisionados” a 
montante do seu ponto de instalação. Mesmo assim, diante dos 
resultados apresentados pelos testes preliminares os resultados 
são animadores e a quantidade de peixes que conseguem 
ultrapassar a barreira é baixa [8]. 

A Fig. 6 mostra os resultados quantificados entre os anos 
de 2011 a 2016, o número de indivíduos resgatados no tubo de 
sucção com e sem vida nas manobras de paralisação 
programada das Unidades Geradoras da UHE Retiro Baixo 
[19]. Esta figura contempla os resultados de resgate das duas 
Unidades Geradoras.  

 

Fig.  6.  Resultado dos Resgates no Tubo de Sucção: Ano “vs” N° Indivíduos 

Fonte: Porto, 2017 [19]. 
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A partir desses resultados pode-se concluir que: 

 
 A época mais segura para execução desse tipo de 

manobra é entre os meses de agosto e setembro. Nesta 
época a quantidade de cardumes nas proximidades do 
canal de fuga é reduzida em relação aos demais meses; 

 O tempo de execução do resgate é fundamental para 
garantir a sobrevivência das espécies aprisionadas 
dentro do tubo de sucção; 

 O monitoramento do oxigênio dissolvido dentro do 
tubo de sucção é importante para que haja controle da 
qualidade da água e caso necessário acionamento dos 
injetores de oxigênio; 

 Durante a drenagem alguns indivíduos passam pelo 
“ralo” que drena a água da sucção para o poço de 
esgotamento. Esses indivíduos vão para o poço que é 
um local de difícil acesso para execução do resgate. 
Estudos para viabilizar uma alternativa técnica de 
impedimento da passagem de peixes é fundamental 
para o processo de melhoria da manobra.  

 
A Fig. 7 mostra os resultados dos sete ciclos de transposição de 
peixes realizados no Sistema de Transposição de Peixes do tipo 
elevador na UHE Retiro Baixo [19]. Os resultados são 
apresentados de forma separada, considerando o grupo de 
espéices migradoras e sedentárias da bacia do rio São 
Francisco. 
 

Fig.  7.  Resultado das Transposições de Peixes no STP da UHE Retiro Baixo 
Fonte: Porto, 2017 [19]. 
 
A Fig. 8 apresenta a relação entre as vazões turbinadas e a 
frequência de peixes no Sistema de Transposição, indicando a 
interferência das vazões turbinadas na eficiência do Sistema de 
Transposição quanto à frequência de espécies. Os resultados 
mostram que o aumento da vazão turbinada influencia 
positivamente  na frequência de indivíduos no Sistema de 
Transposição de Peixes.  
 
 

Fig. 

8.  Relação entre vazão afluente e frequência de indivíduos no STP da UHE 
Retiro Baixo – 2014. 
Fonte: Torquato, 2014 [18]. 

 
A operação das Unidades Geradoras das usinas hidrelétricas são 
atrativos à comunidade de peixes, por isso é comum a presença 
de cardumes de peixes no Canal de Fuga das UHE’s. Esta 
atratividade é devido a turbulência da água que sai das 
unidades, por isso as manobras operativas devem ser 
executadas através de procedimentos visando a proteção da 
comunidade de peixes. Mesmo assim é inevitável a mortandade 
de peixes causada pelas manobras e pela operação da usina. 
 
No estudo de caso da UHE Retiro Baixo, observa-se conforme 
as Fig. 9 e 10 os impactos das manobras operativas (Partida de 
Máquina) na comunidade de peixes a jusante do barramento da 
UHE Retiro Baixo. É possível observar que mortandades 
ocorrem durante a manobra de partida, mesmo que em 
pequenas quantidades. Além disso cabe destacar que durante os 
períodos de chuva, os monitoramentos e a atenção devem ser 
redobradas, pois é a época em que ocorre de forma 
concomitante os índices mais elevados de geração e o periodo 
reprodutivo dos peixes, o qual é caracterizado pelas migrações 
ascendetes, e com isso a concentração de cardumes em regiões 
turbulentes é frequente.  

 

 
Fig.  9.  Partida da UG01 x Mortandade - 2016 
Fonte: Porto, 2017 [19]. 
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Fig.  10.  Partida da UG02 x Mortandade – 2016 
Fonte: Porto, 2017 [19]. 
 

A partir da análise dos dados apresentados nas Fig.  9 e 10 é 
possível concluir que: 
 

 Em manobras de partida de máquina quase sempre é 
registrada a morte de indivíduos; 

 A mortandade de peixes durante o período chuvoso é 
maior do que em períodos secos; 

 Levando-se em consideração a expressividade da 
comunidade de peixes na bacia do rio Paraopeba (local 
de implantação da UHE Retiro Baixo) é possível 
concluir que o índice de mortande é pequeno; 

 Além disso, visando a preservação da ictiofauna, caso 
haja desinterligamento das Unidades Geradoras por 
um maior período de tempo, recomenda-se o 
monitoramento dos índices de oxigênio dissolvido no 
Canal de Fuga e abertura das grades anti-cardume para 
evitar a morte de peixes aprisionados por falta de 
recursos alimentares.  
 

V.  CONCLUSÃO 

 
De forma geral conclui-se que: 
 

   Os impactos a ictiofauna são amplos, definitivos e de 
alta magnitude, por isso devem ser levados em 
consideração na viabilidade do empreendimento e 
principalmente com relação as características relativas 
à bacia de implantação; 

   As tecnologias de mitigação e conservação da 
comunidade de peixes ainda são incipientes visto a 
grandiosidade dos sistemas hídricos brasileiros e da 
expressividade e abundância ictiofaunística. 
Investimento, estudos de técnicas eficientes de 
proteção devem ser contempladas em quaisquer 
empreendimentos hidrelétricos; 

   As manobras operativas de partida e parada de 
máquina quando realizadas com procedimentos 
operacionais de proteção à ictiofauna diminuem danos 
à comunidade de peixes; 

   Os Sistemas de Transposição de Peixes – STP apesar 

de serem fonte de discussão sobre sua efetividade são 
importantes para a manutenção da variabilidade 
genética da comunidade de peixes de uma determinada 
bacia. Além disso para a sua concepção devem ser 
consideradas as características do empreendimento, a 
capacidade natatória das espécies alvo e a realização 
de testes através de modelos reduzidos; 

   Apesar da complexidade da execução de 
transposições manuais e em alguns casos do elevado 
custo, são  consideradas importantes para a 
contribuição na variabilidade genética e a 
acessibilidade de peixes reofílicos a locais de desova. 

O levantamento e a avaliação dos impactos causados pela 
implantação de Usinas Hidrelétricas sobre a comunidade de 
peixes permite concluir que trata-se de impactos abstratos, 
incertos e polêmicos, onde as alternativas de mitigação não são 
altamente eficazes. Por isso, a integração e a utilização de 
diversas metodologias e técnicas de monitoramento e mitigação 
podem tornar um empreendimento hidrelétrico viável. O Brasil 
é um país com alto potencial energético, porém de baixo 
crescimento. A utilização e o progresso das fontes energéticas 
são indispensáveis à sociedade, e, como consequência o estudo 
e a execução de projetos viáveis energeticamente e 
ambientalmente devem prosserguir de forma alinhada.   
 

VI.  REFERÊNCIAS 

[1]   Rosa, L. P. et al. “A reforma do setor elétrico no Brasil e no mundo: uma 
visão crítica.” Rio de Janeiro: Relume Dumará: Coppe, UFRJ, 1998.  

[2]  Ministério de Minas e Energia (MME) “Capacidade Instalada - Série 
Histórica”.  www.mme.gov.br. Acesso em 07/2017.  Brasil, 2015. 
 
[3] Batista, Bruna Maria Faria et al. “Revisão dos Impactos Ambientais 
Gerados na Fase de Instalação das Hidrelétricas: Uma Análise da sub-bacia 
do Alto Juruena- MT.” Biodiversidade, Rondonópolis, v. 11, n. 1, p.69-85, 
2012. 
 
[4] Guerra, Sinclair Mallet Guy; CARVALHO, Antomar Viegas. “Um paralelo 
entre os impactos das usinas hidrelétricas e termoelétricas. Revista de 
Administração de Empresas”, São Paulo, v.35, n.4, p.83-90, jul.1995. 
 
[5] Nogueira C, Buckup PA, Menezes NA, Oyakawa OT, Kasecker TP, Ramos 
Neto MB, et al. (2010) “Restricted-Range Fishes and the Conservation of 
Brazilian Freshwaters”. PLoS ONE 5(6): e11390. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011390. Acesso em 05/2017. 2010.  

[6] Agostinho, A. A., Gomes, L. C., Pelicice, F. M. “Ecologia e manejo de 
recursos pesqueiros em reservatórios do Brasil”. Ed. Eduem, Maringá-PR, 
501p, 2007.   

[7] Agostinho, A. A., Thomaz, S. M. & Gomes, L.C. 2005 – “Conservação da 
biodiversidade em águas continentais do Brasil. Megadiversidade” 1(1): 70-
78. 2005. 

[8] Silva, Flávio Nakamura Alves. “Efeito de Campo Elétrico do 
Comportamento de Peixes Brasileiros e Estudo de Barreira Elétrica como 
Mecanismo de Controle de Movimentação de Peixes. 2010”. 120 f. Dissertação 
de Mestrado – Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. 
 
 
[9] Junho, R. A. C. “Migrações ascendentes de peixes neotropicais e 
hidrelétricas: proteção a jusante de turbinas e vertedouros e sistemas de 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7

trasnposição”. Tese de doutorado em engenharia hidráulica, Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo, 2008.   
 
[10] Martins, Sidney Lazaro. “Sistemas para a Transposição de Peixes 
Neotropicais Potamódromos”. 2005. 164 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Engenharia Hidráulica, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2005. 

[11] Pompeu, P.S. & H.P. Godinho. 2003. “Dieta e estrutura trófica das 
comunidades de peixes de três lagoas marginais do médio São Francisco”, p. 
183-194. In: H.P. GODINHO & A.L. GODINHO (Eds). Águas, peixes e 
pescadores do São Francisco das Minas Gerais. Belo Horizonte, PUC-Minas, 
458p.  

[12] Petts, G.E. 1984. Impounded rivers: perspectives for ecological 
management. V.K. Wiley. Chichester. 326 p, 1984.  

[13] Beirão, Bernardo do Vale. “Avaliação e Desenvolvimento de Método para 
Estudo de Barotrauma em Peixes em Turbinas de Usinas Hidrelétricas.” 2015. 
93f. Tese (Mestrado). Curso do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 
para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal de São João Del 
Rei, Ouro Branco, 2015. 

 
[14] Baumgartner, L.J.; Deng, Z.D.; Thorncraft, G.; Boys, C.A.; Brown, R.S.; 
Singhanouvong, D. & Phonekhampeng, O. (2014). “Perspective: Towards 
environmentally acceptable criteria for downstream fish passage through mini 
hydro and irrigation infrastructure in the Lower Mekong River Basin”. Journal 
of Renewable and Sustainable Energy. Vol. 6, 012301.  

[15] Magalhães, V. P. F. 2009. “Metodologia para Avaliação dos Efeitos de 
Pressão e Turbulência em Peixes”. Tese de Doutorado em Engenharia 
Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 208p. 
 
 
[16] Brown, R.S.; Colotelo, A.H.; Pflugrath, B.D.; Boys, C.A.; Baumgartner, 
L.J.; Deng, Z.D.; Silva, L.G.M.; brauner, C.J.; Mallen- Cooper, M.; 
Phonekhampeng, O.; Thorncraft, G. & Singhanouvong, D. (2014). 
“Understanding Barotrauma in Fish Passing Hydro Structures: A Global 
Strategy for Sustainable Development of Water Resources. Fisheries”, Vol. 39, 
n. 3, p. 108-122.  

[17] Pérez-Mayorga, Maria Angélica. Ecologia de Peixes de Riachos da bacia 
do rio Machado, RO: padrões, processos e conservação. 2015. 123 f. Tese 
(Doutorado) - Curso de Bilogia, Universidade Estadual Paulista "júlio de 
Mesquita Filho", São José do Rio Preto, 2015. 

[18] Torquato, Gabriel. “Programa de Monitoramento do Sistema de 
Transposição de Peixes: UHE Retiro Baixo”– Novembro 2013 a Fevereiro 
2014. Belo Horizonte: Rumo Ambiental Consultoria e ServiÇos Ltda, 2014. 
 
 
[19] Porto, Ana Alice Cesário. “Avaliação da eficiência de tecnologias de 
proteção da ictiofauna em empreendimentos hidrelétricos – O aso da UHE 
Retiro Baixo”.  Dissertação de Mestrado – Programa de Pós Graduação em 
Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2017. 

 
[20] Viana, Edna Maria de Faria; Martinez, Carlos Barreira; Torquato, Vasco. 
“O uso de modelos reduzidos como suporte para decisão na locação de 
mecanismos de transposição de peixes”. in: vi simpósio brasileiro sobre 
pequenas e médias centrais hidrelétricas”. 2008, Belo Horizonte. VI Simpósio 
Brasileiro Sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas, 2008. 

 
[21] Lopes, Rafael Emílio. “Estudo de Barreiras Elétricas para Impedimento 
de Entrada de Peixes em Turbinas Hidráulicas”. 2009. 166 f. Tese (Doutorado) 
– Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal 
de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009. 
 

 

VII.  BIOGRAFIA 

Ana Alice Cesário Porto: Possui graduação em  
Engenharia Ambiental pela Universidade FUMEC 
(2010), e mestrado em Energia e Sustentabilidade 
pela Engenharia Mecânica da Universidade Federal 
de Minas Gerais (2017). Ataulmente é Engenheira 
na Usina Hidrelétrica Retiro Baixo, atuando na 
coordenação e planejamento operacional da Uisna 
Hidreletrica, e gerenciamento das questões 
ambientais. Tem em levantamento e análise de 
impactos da implantação de empreendimentos 
hidrélétricos. 

Edna Maria de Faria Viana: Possui graduação em 
Engenharia Mecânica pela Pontifica Universidade 
Católica de Minas Gerais (1997), mestrado em 
Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (2000) e Doutorado em Saneamento, 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela 
Universidade Federal de Minas Gerias (2005). 
Professora Associada da UFMG. Experiência em 
Mecânica dos fluidos e hidráulica, atuando 
principalmente em: mecanismo de transporte de 
peixes, modelo reduzido, barreira elétrica para 

peixes e espécies invasoras.   

Carlos Barreira Martinez: Possui graduação em 
Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia 
Civil de Itajubá (1984), mestrado em Engenharia 
Mecânica pela Universidade Federal de Itajubá 
(1988) e doutorado em Planejamento de Sistemas 
Energéticos pela Universidade Estadual de 
Campinas (1994). Atualmente é professor associado 
IV da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem 
experiência na área de Fontes Renováveis de 
Energia e Planejamento Energético. Também tem 

atuação na área de pequenas centrais hidrelétricas, mecanismo de transposição 
de peixes, mexilhão dourado e transposição de peixes. 

 

 

 

 

 
 


