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Abstract-- Among the greatest challenges related to the 

implantation of hydroelectric plant is important to consider 

environmental impacts. One of the biggest trouble is related to the 

upstream path and downstream of fish. Those migrations are 

essential to the animals population, justifying the existence of 

efficient system fish path which avoid the mortality of them own 

during their way through the hydroelectric barrage. In many 

places all around the world, electric barriers are used to drive off 

and/or contain fishes into a limited area. To electric barrier 

building it is necessary to have knowledge about shock absorption 

limits by part of the fishes involved, your answer levels to tension 

levels, amplitude, frequency, electric barrier geometry 

(distribution way of electric camp in the water), water 

parameters like conductivity and temperature. After a detail 

analysis of these parameters, a barrier could be determined inside 

the acceptable limits or not. The acceptable limits are the fish 

expulsion from a determinate dangerous area without putting 

your life in danger purposeful. Thus, this project aims to present 

the problems of the current electric barriers and to present a new 

configuration for Brazilian species that suffer directly from the 

problem of power plant dams. 

 
Index Terms-- Electric barrier, electro sensitivity, fish 

mortality, hydroelectric. 

I.  INTRODUÇÃO 

matriz energética brasileira sofreu mutações nos últimos 

50 anos, de modo que se adaptasse às necessidades que se 

apresentavam, como aumento significativo da demanda 

energética e busca por fontes renováveis. Como consequência 

destas mutações, aproximadamente 42% da oferta de energia 

interna é proveniente de fontes renováveis [1].  

Neste cenário, destaca-se a energia gerada a partir do 

movimento das águas, responsável por 64% da oferta de 
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energia interna do país [1]. A obtenção de energia hidráulica é 

incentivada pela disponibilidade hídrica e relevo 

característicos da região, o que torna economicamente viável a 

exploração desta fonte de energia. Este modelo foi 

impulsionado na década de 70 no Brasil, com a construção de 

usinas hidrelétricas com grandes barragens que mantém um 

reservatório confiável para fins de geração [2]. 

Entretanto, a construção barragens e operação de usinas 

hidrelétricas gera consideráveis danos sociais, ambientais e 

econômicos [3]. Dentre os diversos prejuízos causados, 

destaca-se a grande mortandade de peixes que pode ser 

causada pelo excesso de gases nocivos que são liberados pela 

massa vegetal alagada, pelo acumulo de sedimentos na 

barragem ou na passagem pela turbina e vertedouro [4]. 

A mortandade causada por turbinas é impulsionada pelo 

fato de que os peixes são atraídos por águas turbulentas, o que 

torna estes equipamentos verdadeiras armadilhas permitindo 

que os peixes penetrem no tubo de sucção das máquinas e 

fiquem aprisionados na tubulação durante operações 

específicas como a realização de manutenção. Caso não ocorra 

uma intervenção para a retirada destes peixes, haverá grande 

mortandade deles, seja por danos mecânicos ou pela variação 

de pressão [5]. 

Quando associada à passagem pelos vertedouros, a 

mortandade de peixes está associada com a altura da queda e 

desaceleração sofrida no impacto com a água, o choque físico 

contra os elementos do vertedouro, a alteração da qualidade da 

água através do aumento da concentração de gás dissolvido e 

com causas indiretas como o aumento da predação e doenças 

devido à desorientação causada durante a passagem [6].  

Acidentes que causam grande mortandade de peixes tem 

sido comuns em hidrelétricas brasileiras. Um exemplo recente 

é a morte de 16 toneladas de peixes entre novembro de 2015 e 

fevereiro de 2016 na usina de Belo Monte, no Pará, que teve 

como causa o início do enchimento do reservatório da usina 

sem a retirada da massa vegetal, o que interferiu diretamente 

nas taxas de oxigênio disponíveis para os peixes. A usina foi 

multada em aproximadamente R$ 8 milhões. Acidentes 

causados pela passagem de peixes nas turbinas e vertedouros 

também são comuns, como o acontecido em março de 2016 na 

hidrelétrica do Funil, em Lavras-MG. 

Um estudo apresentado pela Companhia Energética de 

Minas Gerais (Cemig) mostra que no ano de 2015, a biomassa 
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afetada foi de 2.706,2 kg, sendo que o limite interno 

estabelecido foi de 1.609 kg, considerando os 44 conjuntos 

geradores do grupo [7]. A Fig. 1 mostra os dados de biomassa 

de peixes morta entre os anos de 2011 e 2015 devido a 

operação de suas usinas. 

 
Fig. 1.  Mortandade de peixes como consequência da operação das usinas da 

Cemig entre 2011 e 2015. Adaptado [7]. 

 

Paralelo ao prejuízo ambiental está o prejuízo financeiro, 

seja como consequência da aplicação de multas e ou pela 

necessidade de parada para limpeza dos conjuntos geradores. 

Estes fatores levaram ao desenvolvimento de dispositivos que 

contribuíssem para o impedimento da entrada de peixes nos 

equipamentos, tendo como principal conceito a criação de 

barreiras que impeçam o movimento dos animais até áreas 

consideradas perigosas e coloquem suas vidas em risco [8]. 

Barreiras de dissuasão de peixes são classificadas em dois 

grupos principais. O primeiro é composto pelas barreiras 

físicas, que limitam o movimento dos peixes impondo um 

obstáculo à sua passagem, enquanto o segundo é composto por 

barreiras comportamentais, que se utilizam das respostas de 

comportamento dos peixes à estímulos gerados por elas [8]. 

Dentre os dispositivos de dissuasão não físicos, destaca-se a 

barreira elétrica. A proposta desta barreira é gerar um campo 

elétrico que pode ser notado pelos peixes. Quando estão sob a 

presença de eletricidade, muitas espécies de peixes tem seu 

comportamento alterado, podendo ser levados a estados de 

atração, repulsão, paralisia e até mesmo à morte, dependendo 

das tensões às quais eles estão sujeitos [9]. 

A referência [10] mostrara que a resposta de peixes à um 

campo elétrico gerado por uma corrente contínua se inicia com 

a percepção do campo, caracterizada pela agitação não natural 

do indivíduo. O aumento da intensidade do campo elétrico 

sugere uma forma de orientação aos peixes, que se alinham em 

direção ao anodo da fonte. Este fenômenos é chamado de 

eletrotaxes, sendo este o princípio fundamental da pesca 

elétrica. Elevar ainda mais a intensidade de campo leva a 

resposta do peixe ao estágio final, no qual ele apresenta sinais 

de tetania, mantendo somente suas funções vitais. Quando este 

nível de reação é alcançado, determina-se o limiar máximo de 

campo elétrico que este indivíduo pode suportar. 

 Em aplicações que envolvem corrente alternada, não 

foram observados comportamentos de eletrotaxes nos peixes, 

mas um maior número de peixes fica sujeita à tetania e à lesões 

graves em decorrência da reação ao campo elétrico [10]. 

Os níveis das tensões e os períodos de aplicação podem ser 

tão extremos ao ponto de causar lesões graves nos peixes e 

levá-los à morte [10]. Uma fratura de ossos, lesão comum 

devido às rápidas contrações em decorrência de campos 

elétricos, é mostra na Fig. 2. 

 
Fig. 2.  Lesão de quebra de vertebras decorrente de pesca elétrica [11]. 

  

A distribuição do campo elétrico e fundamental para que os 

peixes não se submetam a diferenças de potencial que sejam 

nocivas a eles. Entretanto, a maioria das barreiras elétricas 

instaladas consiste basicamente em uma série de anodos e 

catodos de metal inseridos no canal, de modo que a corrente 

elétrica passe de um para o outro através da água, criando um 

campo elétrico na vizinhança da barreira, como o mostrado na 

Fig. 3, o que afeta o comportamento dos peixes de modo que 

eles evitem aquela região [12]. 

 
Fig. 3. Campo elétrico gerado por um par de eletrodos. Adaptado [2]. 

  

Como pode ser observado no modelo testado por Lopes 

[13], um par de eletrodos, composto por um anodo e um 

catodo, cria linhas de campo paralelas ao fluxo do rio. Desta 

forma, o peixe que se aproxima do campo elétrico está sujeito 

à uma diferença de potencial muito pequena, uma vez que ele 

também está paralelo às linhas de campo criadas. A 

consequência disto é a necessidade de aumento da amplitude 

do campo elétrico como forma de intensificar que ele seja 

notado pelo peixe. Entretanto, isso torna a barreira perigosa 

para o animal, uma vez que basta uma pequena mudança de 
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direção para que ele se coloque em uma posição transversal ao 

campo, ficando sujeito a diferenças de potencial muito maiores 

do que os limites de eletrosensibilidade. A exposição dos 

peixes a campos elétricos que estão acima de seus limiares de 

eletrosensibilidade levam aos prejuízos citados anteriormente. 

Desta forma, para preservar a ictiofauna local, há uma 

necessidade de controlar o campo elétrico gerado pela 

barreira. Este controle pode ser simplificado com a escolha 

adequada da configuração de eletrodos, responsável direta 

pela distribuição deste campo elétrico. Este trabalho tem como 

objetivo mostrar a distribuição de campo gerada por diferentes 

disposições de eletrodos, sendo possível definir uma 

configuração que seja mais eficiente e menos nociva aos 

peixes, mantendo-os afastados de regiões de risco. 

II.  METODOLOGIA 

Para estabelecer uma comparação entre funcionamento de 

geometrias diferentes de barreiras será utilizado a comparação 

entre dois tipos básicos, o dipolo de eletrodos e o par de anéis. 

Ancorado nos experimentos realizados por Lopes [13], será 

comparado o risco corrido por um peixe que se aproxima da 

barreira de forma ortogonal. 

A.  Limites de Eletrosensibilidade 

Os experimentos realizados por Lopes [13] têm como 

resultado curvas que mostram os limites de eletrosensibilidade 

de duas espécies, o Prochilodus lineatus, popularmente 

conhecido como Curimba, e o Pimelodus maculatus, 

popularmente chamado de Mandi. As curimbas ensaiadas 

variaram de 11,3 a 20,5 cm, com peso entre 4,5 e 31,7 gramas. 

Os Mandis ensaiados variaram de 14,5 a 22,3cm, com peso 

entre 25,6 e 68,3 gramas. Foi construído um ábaco que 

relacionasse o comportamento de ambas as espécies ao mesmo 

tempo para fins de comparação. A Fig. 4 mostra a comparação 

entre estes resultados.  

 
Fig. 4. Comparação entre os limites de eletrosensibilidade apresentadadas 

pelo Prochilodus lineatus e o Pimelodus maculatus [13]. 

 

B.  Par de Eletrodos 

Foi realizada uma simulação computacional, utilizando um 

programa de cálculo de campo, para a barreira constituída de 

dois eletrodos cilíndricos. Para a simulação foi realizado uma 

aproximação de um pedaço do tubo de sucção de uma usina 

para um cubo de lado L equivalente à dimensão do tubo 

equivalente, Fig. 5. 

 
Fig. 5. Projeto de tubo de sucção para realização de simulações. [13] 

 

Para simulação, foi utilizada a parte final do tubo de 

sucção, sendo colocado um par de eletrodos na saída dele, 

como um dipolo. Nesta simulação foi estudado o 

comportamento das linhas de campo de forma horizontal, 

vertical e espacial, como mostrado em Fig. 6, Fig. 7 e Fig. 8. 

 
Fig. 6.  Distribuição horizontal das linhas de campo da barreira de pares de 

eletrodos. Fonte própria 
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Fig. 7.  Distribuição vertical das linhas de campo da barreira de pares de 

eletrodos. Fonte própria. 

 

 
Fig. 8.  Distribuição espacial das linhas de campo da barreira de pares de 

eletrodos. Fonte própria. 

 

Logo quando um peixe se aproxima de forma ortogonal à 

barreira, o comprimento do mesmo exposto ao campo é a 

dimensão da sua largura, sendo de aproximadamente 3 cm 

quando considerado o mandi. A diferença de potencial à qual 

o peixe está submetido é muito pequena, como pode 

observado na Tabela I. 

 
 

 

 

 

TABELA I 

TENSÃO APLICADA SOBRE O PEIXE QUANDO ESTE SE APROXIMA DA 

BARREIRA DE FORMA ORTOGONAL, (PARALELO ÁS PAREDES DO CANAL). FONTE 

PRÓPRIA. 

 

Diferença de potencial 

entre os eletrodos [V] 

Diferença de potencial 

no peixe [V] 

0,1 0,005 

1 0,05 

10 0,5 

30 1,5 

80 4 

120 6 

 

Entretanto, o mesmo peixe se pode se colocar de forma 

longitudinal à barreira, de modo que todo seu comprimento 

seja exposto ao campo elétrico gerado. Considerando os 

menores mandis que participaram do ensaio, que possuem 

aproximadamente 15 cm de comprimento, a diferença de 

potencial à qual eles ficam expostos é muito maior, podendo 

atordoá-los e, consequentemente, causar sua morte por 

predadores. Tabela II mostra a diferença de potencial sobre o 

peixe. 

 
 

TABELA II 

TENSÃO APLICADA SOBRE O PEIXE EM POSIÇÃO LONGITUDINAL À BARREIRA, 

(PERPENDICULAR ÁS PAREDES DO CANAL). FONTE PRÓPRIA. 

 

Diferença de potencial 

entre os eletrodos [V] 

Diferença de potencial 

no peixe [V] 

0,1 0,005 

1 0,05 

10 0,5 

30 1,5 

80 4 

120 6 

 

C.  Configuração de Anéis 

O objetivo deste ensaio foi obter uma resposta preliminar 

em relação ao funcionamento da barreira elétrica realizada por 

pares de anéis. Para a configuração de anéis foram colocados 

três anéis, um na porção final do tubo de sucção com o anel 

energizado, e outros dois anéis com potencial zero 

equidistantes do anel energizado. O resultado é mostrado nas 

Fig. 9 e Fig. 10. 
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Fig. 9.  Distribuição horizontal das linhas de campo da barreira de pares de 

eletrodos. Fonte própria. 

 

 
Fig. 10.  Distribuição espacial das linhas de campo da barreira de pares de 

eletrodos. Fonte própria. 

 

Esta geometria mostra que as linhas de campo estão 

dispostas de forma ortogonal ao movimento do peixe dentro 

do tubo se sucção. Desta forma o peixe ao se deslocar para 

dentro da barreira se expõe a uma variação de campo 

proporcional ao seu comprimento. Nisso a sensação de choque 

aumenta com a aproximação. Ao se colocar de forma paralela 

a barreia o mesmo e exposto a poucas linhas de campo, 

minimizando assim o risco de narcose ou morte. 

III.  DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A barreira formada por dipolos de eletrodos possui 

geometria simples, fácil instalação e pode ser eficaz para evitar 

que uma espécie invada uma certa área. Esta barreira possui o 

inconveniente de levar os peixes à narcose elétrica com muita 

frequência, devido à distribuição de suas linhas de campo. Em 

rios brasileiros, que são repletos de predadores, isso configura 

um problema pois os peixes aturdidos são presas fáceis e 

possivelmente serão mortos.  

A configuração de anéis, entretanto, oferece uma 

distribuição de linhas de campo ortogonais ao movimento do 

peixe. Isso torna a barreira mais eficaz e menos perigosa para 

o peixe que se aproxima, diminuindo muito o risco de narcose, 

e por conseguinte reduzindo os efeitos nocivos causados pela 

barreira elétrica. 
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