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de espécies  de peixes  de 
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H
á uma mortandade silenciosa e ve-
lada em rios e represas do Brasil. 
Apesar de gerarem uma energia 
classificada como limpa e reno-

vável, a operação das centenas de usinas hi-
drelétricas espalhadas pelo país matou 128 mil 
quilos de peixes nos últimos dez anos. Essa 
quantidade significa a perda de milhões de 
peixes, afetando a biodiversidade, os estoques 
pesqueiros e, consequentemente, comunida-
des locais que dependem da pesca. 

É o que mostra um levantamento minucio-
so conduzido por um grupo de pesquisado-
res especializados em peixes da Universidade 
Federal de São João del-Rei (UFSJ) e da ETH 
Zürich, Suíça, em parceria com a Universida-
de de Southampton, Inglaterra. Durante cer-
ca de dez anos, eles têm avaliado os efeitos de 
variações abruptas na pressão como causa de 
mortandade de peixes e coletado dados sobre 
a ocorrência de episódios de mortandade em 
hidrelétricas brasileiras. O resumo das conclu-
sões está logo ao lado:

Apresentamos o problema  
e soluções ganha-ganha para 
minimizar o atual impacto 
das hidrelétricas na fauna 
dos rios brasileiros

» A mortandade de peixes é registrada em 
praticamente todas as bacias hidrográficas 
brasileiras. A maioria dos eventos tem relação 
com a operação das turbinas e das comportas 
dos vertedouros.

» A variação da pressão nas turbinas ou em 
outras estruturas da barragem gera lesões nos 
peixes, chamadas de barotraumas, que podem 
levá-los à morte. A chance de morte depende 
da intensidade das variações na pressão, sen-
do que diferentes espécies de peixes podem se 
mostrar mais suscetíveis a esse risco.

» Ainda é preciso evoluir bastante o conhe-
cimento em relação ao assunto, mas os resul-
tados obtidos indicam a possibilidade de de-
senvolvimento de soluções.

Após cerca de uma década 
investigando o problema, começamos 
a ter um diagnóstico mais preciso 
sobre as relações de causa/
consequência desses eventos de 
mortandade. No entanto, estima-
se que os números obtidos estejam 
subestimados, o que requer um 
esforço conjunto entre todos os 
setores envolvidos para a discussão 
do assunto, abertura de dados e 
cocriação de soluções”

Luiz Gustavo Martins da Silva, pesquisador, 
especialista na área e um dos autores do estudo.

INTRODUÇÃO
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Os peixes morrem não apenas porque se 
chocam fisicamente contra as pás das turbi-
nas das usinas, mas também devido à des-
compressão ou variação de pressão gerada 
por elas. Isso pode ocasionar traumas, que 
vão desde o estouro de órgãos como bexiga de 
gás, estômago e olhos até o aparecimento de 
embolias (obstruções causadas por bolhas de 
ar que se desprendem do sangue), com risco 
de morte ainda que não imediata. Falta ou ex-
cesso de oxigênio devido a processos opera-
cionais das usinas também podem estar entre 
as causas. 

A morte de dezenas de espécies de peixes 
em razão da construção e da operação de hi-
drelétricas, embora subnotificada, é bastan-
te recorrente e gera prejuízos sociais, am-
bientais e financeiros no Brasil e no mundo. 
Em 75% dos casos, a construção das grandes 
represas no mundo teve estouros orçamen-
tários de quase 100% dos valores estimados 
previamente. O governo chinês, por exemplo, 
precisou destinar 26 bilhões de dólares adi-
cionais para atenuar o impacto ecológico na 
represa de Três Gargantas.

No Brasil, além das 128 mil toneladas de 
peixes mortos e dos problemas ambientais 
decorrentes disso, há perdas de toda ordem. 
As multas aplicadas a hidrelétricas brasilei-
ras, por diversos descumprimentos da lei, 
já ultrapassam os 600 milhões de reais. Isso 
provoca prejuízos econômicos para as empre-
sas geradoras e para pescadores e populações 
ribeirinhas que dependem da pesca como 
fonte de renda. Essas infrações podem ocor-
rer em diversas etapas dos projetos, como na 
alocação de populações locais, na construção 
da usina, em testes e em seu funcionamento 
propriamente dito. 

DEZENAS DE ESPÉCIES 
SOB RISCO DE EXTINÇÃO 

O problema não é exclusividade do Brasil. 
De acordo com o último relatório Planeta 
Vivo, de 2018, elaborado pelo Fundo 
Mundial para a Natureza (WWF) e que 
mapeia o estado da biodiversidade no 
mundo, houve um declínio de 83% das 
espécies de peixes de água doce no mundo 
desde 1970. Eles foram os animais mais 
extintos no século 20. Um estudo recente 
da organização internacional World Fish 
Migration Foundation, que conta com a 
participação do pesquisador Luiz Gustavo 
Martins da Silva, especialista na área e um 
dos autores do estudo, também utilizou os 
dados do relatório Planeta Vivo e mostra 
um declínio de 84% das espécies de peixes 
migradores na América Latina desde 1970.
Além disso, outros estudos nacionais e 
internacionais apontam situações distintas:

https://www.zsl.org/sites/default/files/media/2018-10/lpr2018_full_report_spreads_1.pdf
https://www.zsl.org/sites/default/files/media/2018-10/lpr2018_full_report_spreads_1.pdf
https://worldfishmigrationfoundation.com/living-planet-index-2020/#:~:text=The%20Living%20Planet%20Index%20for%20Migratory%20Freshwater%20Fish%20is%20the,then%20reverse%20the%20alarming%20decline
https://worldfishmigrationfoundation.com/living-planet-index-2020/#:~:text=The%20Living%20Planet%20Index%20for%20Migratory%20Freshwater%20Fish%20is%20the,then%20reverse%20the%20alarming%20decline
https://worldfishmigrationfoundation.com/living-planet-index-2020/#:~:text=The%20Living%20Planet%20Index%20for%20Migratory%20Freshwater%20Fish%20is%20the,then%20reverse%20the%20alarming%20decline
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Belo Monte (rio Xingu, Pará): a 
interrupção nas atividades da usina devido 
à mortandade de peixes gerou um prejuízo 
estimado diário de 1 milhão de reais para as 
empresas geradoras, durante os testes das 
turbinas, e 12 milhões de reais de prejuízo à 
construtora, em 2008.
» 50 milhões de reais de multa, em 2019, 
para a Sinop Energia, responsável pela 
Usina Hidrelétrica Sinop (Mato Grosso), 
devido à morte de 13 toneladas de peixes 
no rio Teles Pires, na divisa entre Mato 
Grosso e Pará6.
» Mais de 43 milhões de reais em multas, 
em 2016, à Norte Energia, responsável 
pela Usina de Belo Monte (Pará)7, após a 
constatação da morte de 16,2 toneladas de 
peixes durante o processo de enchimento do 
reservatório8.
Jirau (Rondônia): perda diária de 6 milhões 
de reais devido à paralisação das obras, em 
2009, por colocar espécies em risco10. 

O PROBLEMA ECONÔMICO:  
MULTAS E PARALISAÇÃO DE OBRAS 

1 Balancing hydropower and biodiversity in the Amazon, Congo, and Mekong, Science, 
08 jan. 2016: Vol. 351, Issue 6269, pp. 128-129, DOI: 10.1126/science.aac7082.
2 Idem.
3 Michigan State University, nos Estados Unidos, em artigo publicado em 5 de novembro de 
2018 na revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America (PNAS).
4 Idem.
5 Idem.

6 Justiça suspende licença de operação de usina hidrelétrica em MT após 
mortandade de peixes, G1, 27 maio 2009
7 Morte de peixes paralisa turbinas em Belo Monte, Estadão, 13 mar. 2018
8 Belo Monte é autuada em R$ 7,5 milhões pelo Ibama por descumprimento 
ambiental, Revista Época, 27 abr. 2017
9 Belo Monte parada dá R$ 12 milhões de prejuízo por dia à construtora, EBC, 
27 ago. 2012
10 Eletrobrás: Jirau parada gera perda diária de R$ 6 mi, G1, 27 maio 2009

 Isso pode acontecer nas bacias do 
Amazonas (América do Sul), do Congo 
(África) e do Mekong (Ásia), onde vivem  
4 mil espécies de peixes1.

Apenas a hidrelétrica de Belo Monte, no 
Brasil, coloca em risco 50 espécies que só 
existem no país2.

Na bacia Amazônica, a construção de 
hidrelétricas tem afetado as populações 
ribeirinhas e a vida das cerca de 2,3 mil 
espécies de peixe encontradas na região3.

Após a instalação de barragens no rio 
Tocantins, houve uma redução de 25% no 
número de peixes nesse curso d’água, que 
deságua na foz do rio Amazonas4.

Na região da barragem de Tucuruí 
(PA), o pescado diminuiu quase 60% 
imediatamente após a construção da 
barragem e mais de 100 mil pessoas que 
vivem no entorno do rio foram afetadas5.

450 EMPRESAS PODEM 
ACABAR COM UM TERÇO 
DOS PEIXES DO MUNDO

https://science.sciencemag.org/content/351/6269/128
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/21/justica-suspende-licenca-de-operacao-de-usina-hidreletrica-em-mt-apos-mortandade-de-peixes.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/09/21/justica-suspende-licenca-de-operacao-de-usina-hidreletrica-em-mt-apos-mortandade-de-peixes.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,morte-de-peixes-paralisa-turbinas-de-belo-monte,70002224592
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/04/belo-monte-e-autuada-em-r-75-milhoes-pelo-ibama-por-descumprimento-ambiental.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/04/belo-monte-e-autuada-em-r-75-milhoes-pelo-ibama-por-descumprimento-ambiental.html
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/galeria/audios/2012/08/belo-monte-parada-da-r-12-milhoes-de-prejuizo-por-dia-a
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1169730-9356,00-ELETROBRAS+JIRAU+PARADA+GERA+PERDA+DIARIA+DE+R+MI.html
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2PR INCIPAIS  CAUSAS, 
SOLUÇÕES JÁ TESTADAS 

E  RECOMENDAÇÕES

Resolver  o  problema t raz 
vantagens  para o meio 

ambiente  e  para as  empresas
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O objetivo deste estudo é apontar as causas 
desses eventos que já foram documentadas 
pelas pesquisas científicas, além de avaliar ini-
ciativas que estão dando resultado em diferen-
tes lugares do mundo para construir soluções 
conjuntas com todas as partes envolvidas. “A 
ciência tem muito a contribuir por meio de 
estudos e proposição de soluções. A Fapemig, 
como agência de fomento, faz sua parte bus-
cando garantir recursos para tais investiga-
ções, que permitem não apenas o avanço do 
conhecimento, mas o desenvolvimento sus-
tentável de Minas Gerais”, diz Paulo Sérgio La-
cerda Beirão, presidente interino da Fapemig, 
órgão financiador das pesquisas da UFSJ sobre 
efeitos dos barotraumas e suas consequências 
para os eventos de mortandade de peixes.

A análise desses estudos permitirá desen-
volver novos métodos específicos para o Brasil 
que nos ajudem a: 

» identificar as principais causas de mor-
tandade de peixes;

» elaborar novas diretrizes com base em 
evidências científicas para mudar ou adaptar 
o processo de tomada de decisão sobre onde 
e como construir usinas hidrelétricas no país. 
Hoje ele ocorre de maneira ainda limitada 
quanto aos potenciais impactos ambientais e 
seus custos. Com o empreendimento já de pé, 
há poucas medidas disponíveis para conter 
impactos e o custo disso é muito mais alto;

» alertar sobre a necessidade de realizar 
pesquisas e identificar lacunas de conheci-
mento científico e tecnológico para determi-
nar limites, parâmetros e soluções que evitem 
a mortandade de peixes;

» estimar as medidas e os investimentos 
necessários para minimizar esse problema 
no Brasil;

» criar soluções para o problema em con-
junto com órgãos ambientais e empresas do 
setor elétrico;

» transformar o Brasil em líder dessa dis-
cussão na América do Sul e outras regiões do 
mundo onde o avanço do setor hidrelétrico 
é amplo.

H
á algum tempo, o mundo vem bus-
cando soluções para evitar ou pelo 
menos diminuir os prejuízos am-
bientais e econômicos decorrentes 

desse problema. As tecnologias “fish-friendly”, 
que buscam reduzir os impactos negativos 
de hidrelétricas sobre os peixes, são tema de 
atenção entre grupos de pesquisa e consulto-
rias internacionais especializadas. Entre as 
principais estão as americanas Electric Power 
Research Institute (EPRI) e Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL). Ela é uma enti-
dade privada e independente, que está ligada à 
produção universitária e recebe financiamen-
to de diversas fontes. 

Na Europa, o projeto FITHydro (Fishfrien-
dly Innovative Technologies for Hydropower 
– Tecnologias “Fishfriendly” - Amigáveis para 
os peixes - e Inovadoras para Hidrelétricas) 
tem apresentado diversas soluções para com-
patibilizar a produção de energia hidrelétrica 
e a manutenção de peixes. Tal projeto, e o con-
junto de informações e estratégias por ele ge-
radas, levou quatro anos até ser consolidado. 
Financiado pela União Europeia e coordenado 
pela Technical University of Munich, seu prin-
cipal objetivo é fornecer aos órgãos que cons-
troem as hidrelétricas medidas e soluções efe-
tivas do ponto de vista financeiro e ambiental, 
permitindo a conservação de espécies de peixe 
e o desenvolvimento do setor elétrico. 

OBJETIVOS DO ESTUDO
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Principais causas da mortandade  
de peixes por hidrelétricas

Uma análise de multas ambientais e pro-
cessos do Ministério Público Federal e Esta-
dual nas regiões da Amazônia, Araguari, Rio 
Grande, Itabapoana, Paranaíba, São Francis-
co, Tapajós e Tocantins identificou pelo me-
nos três possíveis causas relacionadas à mor-
te pelas turbinas. 

Passagem das espécies por vertedouros, 
que têm a função de descarregar/desviar 
toda a água não utilizada para geração de 
energia, dutos para escoar a água das usi-
nas, ou operação dessas estruturas: isso 
gera uma concentração muito grande de oxi-
gênio (supersaturação gasosa), que pode cau-
sar a morte dos peixes por asfixia.

1

Aprisionamento de peixes em pequenas po-
ças de água insuficiente, durante o enchi-
mento de reservatório ou após a abertura 
de vertedouros: também pode ocorrer duran-
te a operação regular de algumas hidrelétricas, 
promovendo o enchimento e esvaziamento rá-
pido da calha de rio abaixo da usina.

Operação e manutenção de turbinas: possí-
vel passagem de peixes pelas turbinas e entra-
da em tubos de sucção.

Corvina com exoftalmia (olhos esbugalhados) após evento  
de descompressão rápida.

Mandi-amarelo com fratura de crânio após choque com 
turbinas de hidrelétricas.
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Mandi-amarelo com estômago evertido (para fora) 
após evento de descompressão rápida.
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Sobre a terceira causa, a ciência já sabe 
que a mortandade pode ocorrer pelos 
seguintes motivos:

Variação de pressão (barotrauma): 
um dos problemas mais comuns é a 
mortandade durante a operação de 
turbinas ou vertedouros. Estudos recentes 
mostram que as lesões que os peixes podem 
sofrer pela variação de pressão, provocada 
principalmente pelas turbinas, chamadas de 
barotraumas, figuram entre as principais 
causas de morte. O fenômeno pode 
ocorrer em qualquer bacia hidrográfica do 
mundo onde existam usinas hidrelétricas 
instaladas. Além de pesquisas sobre o 
problema no Brasil, atualmente também 
estão sendo realizados estudos nos EUA, na 
Austrália e na Alemanha. 

» Asfixia em razão da diminuição de 
oxigênio na água, uma vez que as turbinas 
acabam aprisionando uma grande 
quantidade de peixes dentro de seus tubos 
de sucção.

» Pelo contato direto com as estruturas da 
turbina (ex.: choque mecânico com as pás).

PROBLEMAS DECORRENTES 
DA OPERAÇÃO DE TURBINAS

Soluções já testadas no Brasil  
e no mundo

 
Iniciativas em outros países

Existe um grande movimento mundial de 
discussão sobre os problemas de mortandade, 
desde a fase de projeto de um empreendimen-
to até sua operação. Os dados gerados pelos 
países, principalmente nos Estados Unidos, 
têm sido utilizados para estimular o desenho 
de novas turbinas. Algumas barragens no rio 
Columbia as substituíram por novos modelos 
que, teoricamente, geraram uma variação de 
pressão menos danosa aos peixes.

Empresas fabricantes de turbinas para novas 
usinas projetadas para a bacia do rio Mekong, no 
Sudeste Asiático, tiveram que apresentar proje-
tos e desenhos de máquinas que se adequassem 
ao meio ambiente ou provocassem uma descom-
pressão menos prejudicial às espécies. 

Estratégias no Brasil
Por aqui, uma das soluções aplicadas para 

evitar a entrada dos peixes em turbinas de usi-
nas hidrelétricas durante a parada de máquina 
(quando a turbina tem que ser desligada para 
manutenção ou quando não é demandada a ge-
ração) foi a instalação de “telas”/“grades” jun-
to aos tubos de sucção. Um trabalho publicado 
na revista científica Neotropical Ichthyology11 
mostrou a eficiência dessa estratégia. No entan-
to, essa solução funcionou e funciona apenas 
nesse caso específico em que a turbina é para-
da, tendo em vista que se trata de uma barreira 
física, não contemplando possíveis lesões que 
ocorrem durante seu funcionamento.

Como incorporar soluções de outros  
países no Brasil

Qualquer solução discutida por outros países 
pode ser implantada em diferentes contextos e 
situações no Brasil, mas elas precisam ser adap-
tadas conforme as espécies-alvo das medidas 
previstas. Isso porque os pesquisadores desco-
briram que as alternativas que funcionam para 
os peixes do outro lado do oceano nem sempre 
resolvem os problemas dos nossos.

2

11Andrade, F., I. G. Prado, R. C. Loures & A. L. Godinho, 2012. Evaluation of techniques used to protect tailrace fishes during 
turbine maneuvers at Tres Marias Dam, Brazil. Neotropical Ichthyology 10(4):723-730.
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Pesquisadores brasileiros da Universidade 
Federal de São João del-Rei (UFSJ), em parce-
ria com os da Universidade de Southampton 
e financiados pelo British Council, testaram 
sistemas acústicos como “barreira” compor-
tamental para afastar as espécies do perigo 
das usinas. Outros estudos, em parceria com 
o Centro de Pesquisas Hidráulicas da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, indicaram o 
potencial uso de barreiras elétricas, de luz es-
troboscópica e, até mesmo, biológicas. 

Teoricamente, essas barreiras incentivam 
que os peixes se desloquem ou evitem áreas 
que seriam danosas, como as turbinas de usi-
nas hidrelétricas. O grupo de Southampton 
possui diversos trabalhos mostrando a ação e 
efetividade dessas barreiras para uma série de 
espécies europeias, mas não existem estudos 
para entender a influência desse tipo de siste-
ma sobre as brasileiras e dos trópicos, em geral. 
Portanto, essa solução pode ser útil, mas pre-
cisará ser testada e adaptada aos peixes daqui.

Além disso, estudando os efeitos da descom-
pressão rápida nos peixes por meio de simula-
ção em laboratório da variação de pressão cau-
sada pelas turbinas, os pesquisadores podem 
contribuir com informações para informar 
soluções. Os resultados desses experimentos, 
por exemplo, fornecerão dados que permitirão 
que empresas fabricantes de turbinas desen-
volvam novos projetos e tecnologias que mi-
nimizem a ocorrência de variações de pressão 
letais aos peixes, mantendo a eficiência ener-
gética. Também podem demonstrar a susceti-
bilidade de espécies nativas para o desenvol-
vimento de barotraumas com severo risco à 

sobrevivência dos peixes.

» Número limitado de estudos sobre o 
problema.

» Falta de legislação adequada (que exija 
a discussão do problema ainda na fase de 
implantação de um empreendimento).

» Falta de linhas de financiamento e 
limitada disponibilidade de recursos para o 
desenvolvimento de pesquisas na área.

» Ausência de tecnologia para aplicação 
direta nas usinas a fim de evitar mortalidade.

» Falta de subsídios para as empresas 
do setor elétrico investirem em soluções e 
tecnologias para minimizar o problema, 
compatibilizando o recurso orçamentário.

PRINCIPAIS ENTRAVES PARA 
POSSÍVEIS SOLUÇÕES NO BRASIL
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Mais pesquisas para  
soluções efetivas 
Precisamos de mais estudos para entender: 
» como os barotraumas afetam a 
sobrevivência dos diferentes tipos de peixe 
expostos à passagem por mecanismos 
associados à geração de eletricidade (turbinas 
e vertedouros);
» de onde vêm os peixes quando entram 
em contato com as turbinas ou vertedouros 
(do reservatório ou do rio logo abaixo da 
barragem?);
» a relação entre ocorrência da lesão sofrida 
em turbinas com a mortandade e a avaliação 
direta e indireta do número de peixes mortos. 
Muitos morrem em decorrência ou dessa 
interação direta com as estruturas de uma usina 
ou de forma indireta, sendo que a mortalidade 
indireta se mostra mais difícil de quantificar, 
mesmo podendo ser mais prejudicial para as 
populações de peixes;
» a relação entre os eventos de mortandade e 
manobras e operações das turbinas;
» quais outros fatores físicos (choque mecânico 
com as pás das turbinas) ou hidráulicos 
(mutilação de partes dos peixes por turbulências 
que causam correntes com forças opostas − 
cisalhamento) também causam mortandade em 
turbinas de usinas hidrelétricas;
» qual é a susceptibilidade de diferentes 
espécies à mortandade em turbinas.

Por que vale a pena para as 
empresas hidrelétricas investir  
em soluções para o problema

 
Economia de recursos: Gastos com enormes 
montantes podem ser evitados, como o paga-
mento de multas ambientais no futuro ou mes-
mo a consequente necessidade de adequação 
e alteração de projetos estruturais depois da 
usina já pronta. Implementar ferramentas/tec-
nologias para mitigar o problema, ainda na fase 
de projeto do empreendimento, pode permitir 
a tomada de decisão num momento em que os 
custos para essas ações são menores, podendo 
ser incluídos no orçamento geral, antes de ele ir 
para leilão. Como exemplo, se isso tivesse sido 
feito antes da construção da Usina de Belo Mon-
te, a empresa teria economizado pelo menos R$ 
14 bilhões. Isso porque estima-se que a obra, 
orçada em R$ 16 bilhões, custou R$ 30 bilhões 
por causa das paralisações e multas devidas ao 
descumprimento de regras ambientais 12.

Melhoria da imagem das empresas: Em 2007, 
a Companhia Energética de Minas Gerais (Ce-
mig) criou o Projeto Peixe Vivo, que conseguiu 
uma redução média anual de cerca de 75% da 
biomassa de peixes mortos durante a opera-
ção e manutenção das usinas hidrelétricas. A 
iniciativa, ainda em vigor, prevê a expansão e 
a criação de medidas para a conservação da 
fauna de peixes nas bacias hidrográficas onde 
estejam instaladas usinas da empresa. Além 
desse resultado significativo, a empresa for-
mou parcerias internas, juntando as áreas de 
engenharia da manutenção e operação e área 
ambiental, para realizar uma atividade de ge-
ração de energia mais segura aos peixes. 

Canal mais transparente com os órgãos 
ambientais: Ao longo dos anos, a Cemig, por 
meio do Projeto Peixe Vivo, conseguiu de-
monstrar a importância das iniciativas para 
a diminuição do impacto que a operação e a 
manutenção de uma usina hidrelétrica podem 
ocasionar. A Cemig também está realizando 
um novo projeto para avaliar que outros fato-
res, além dos já identificados, causam morte 
de peixes durante a operação no dia a dia da 
usina, para melhor contorná-los.

Maior potencial de atrair investimentos 
de financiadores externos: O setor elétrico 
brasileiro tem alto potencial de se destacar no 
mercado mundial e gerar aporte de recursos 
globais. No entanto, estratégias que prejudicam 
o meio ambiente têm afastado investidores e 
prejudicado o desenvolvimento das empresas 
(pelos motivos explicados no tópico acima).

3

12 Um ano após início de funcionamento, Belo Monte paga o preço das 
polêmicas, UOL, 3 jun. 2017.

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2017/06/03/belo-monte-paga-o-preco-das-polemicas.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2017/06/03/belo-monte-paga-o-preco-das-polemicas.htm
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Recomendações
 

Diante das evidências científicas e das ex-
periências em outras partes do mundo, suge-
rimos cinco medidas urgentes para sanar o 
problema no Brasil e poupar milhões de tone-
ladas de peixes mortos e de reais em multas 
e prejuízos econômicos na mitigação dos im-
pactos ambientais:

4

» Financiar e desenvolver mais 
pesquisas na área. 

» Investir em tecnologia e formação de 
especialistas nesse campo.

» Sensibilizar todos os envolvidos para 
o problema, como hidrelétricas, órgãos 
ambientais e comunidades.

» Prever, planejar e quantificar os 
impactos ambientais em todas as fases 
do projeto de uma usina hidrelétrica.

» Atualizar a legislação de acordo com as 
melhores práticas de outros países.

DETALHAMOS A SEGUIR  
CADA UMA DELAS
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Financiar e desenvolver mais 
pesquisas na área para entender 
melhor o problema

Há uma série de questões que precisam ser 
mais compreendidas como:

» Qual o caminho percorrido pelos peixes 
para passagem ou contato com as turbinas. Não 
se sabe se boa parte dos peixes mortos depois 
das barragens já estavam abaixo delas e en-
traram nas turbinas durante manobras opera-
cionais ou se vêm de cima para baixo, em um 
eventual deslocamento descendente, e efetiva-
mente descem pelas turbinas (como é o caso do 
salmão, por exemplo).

» Quais tipos de variações hidráulicas e cau-
sas de lesões podem ocorrer durante a religação 
de turbinas após programas de manutenção. 

» Quais grupos de peixes se mostram mais 
suscetíveis ao desenvolvimento de barotrau-
mas e, consequentemente, apresentam maior 
vulnerabilidade frente aos empreendimentos 
hidrelétricos. 

Investir em tecnologia e formação  
de especialistas nesse campo

» Já existem tecnologias para avaliar como 
todos esses parâmetros que podem causar 
lesões nos peixes variam nas turbinas, mas é 
preciso financiamento e colaboração interna-
cional para aplicá-las.

» É necessário ter investimentos em pes-
quisa e programas de pós-graduação fortes 
nesse campo para se formar uma massa crítica 
de especialistas capazes de trabalhar na área.

Sensibilizar todos os envolvidos 
para o problema, como 
hidrelétricas, órgãos ambientais  
e comunidades 

» As empresas do setor elétrico precisam 
entender o problema e a importância de se per-
mitir acesso aos seus empreendimentos para 
que estudos sejam realizados em locais onde os 
eventos de mortandade são frequentes.

» Órgãos ambientais devem flexibilizar as 
autuações para empresas que apresentarem 
interesse e vontade de abrir seu espaço para 
coleta, pesquisa e processamento de dados so-
bre esses eventos. 
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Prever, planejar e quantificar os 
impactos ambientais em todas 
as fases do projeto de uma usina 
hidrelétrica

É possível prever formas de mitigar a mor-
tandade de peixes em todas as três fases do 
projeto: 

A) Empreendimentos planejados ou em 
estágio de inventário

» É preciso estabelecer um processo de 
planejamento estratégico para selecionar 
e desenvolver aqueles com menor poten-
cial de impacto que devem ser instalados 
primeiramente. Luiz Gustavo Martins da 
Silva, ex-pesquisador da UFSJ e atualmen-
te na ETH Zürich, desenvolveu uma ferra-
menta de análise conjunta de dados utili-
zando Sistema de Informação Geográfica 
que visa contribuir com a seleção de locais 
para construção de pequenas centrais hi-
drelétricas. Esse estudo13, publicado na re-
vista científica Journal of Environmental 
Engineering, mostra como seria possível 
selecionar e priorizar já no licenciamento 
usinas com menor potencial de geração de 
impactos socioambientais.

» Para evitar a mortandade de peixes em 
turbinas, é possível incorporar algumas es-
tratégias de mitigação durante o período de 
planejamento e projeto. Além de reduzir os 
impactos, elas podem diminuir significati-
vamente os investimentos necessários para 
solucionar problemas futuros.

B) Empreendimentos em operação ou em 
construção

Depois que as usinas estão de pé, corrigir 
impactos ambientais pode custar muito mais 
do que na fase de projeto. Nesta fase, só conse-
guimos mitigá-los ou controlá-los. Essas ações 
são necessárias não só para evitar multas e ga-
rantir a sustentabilidade do setor elétrico, mas 
também a pesca. Principalmente na região 
amazônica, ela é fonte de renda e alimento 
para diversas famílias. 

Atualizar a legislação de acordo  
com as melhores práticas  
de outros países

» É preciso adequar as atuais leis bra-
sileiras para que o problema seja especifi-
camente listado como algo associado a em-
preendimentos hidrelétricos. Atualmente, as 
empresas são multadas sob a Lei de Crimes 
Ambientais, que prevê as punições para os 
casos de mortalidade de animais silvestres, 
mas não especifica a necessidade de se resol-
ver a mortandade no caso de hidrelétricas. 
Também não existem leis específicas para o 
processo regulatório e de licitação de novos 
empreendimentos, que obriguem as usinas a 
apresentar soluções ou estudos para mitigar 
a morte de espécies.

13Selection for Hydropower 
Development: A GIS-Based 

Framework to Improve 
Planning in Brazil, Journal of 
Environmental Engineering, 

Volume 144, Issue 7 - July 2018.

https://ascelibrary.org/doi/10.1061/%28ASCE%29EE.1943-7870.0001381
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CONCLUSÃO

O
s resultados do relatório deixam cla-
ro que o problema de mortandade 
de peixes em usinas hidrelétricas é 
bem maior do que o esperado. Ape-

sar de alarmantes, os números obtidos cer-
tamente estão subestimados, já que os episó-
dios relatados aconteceram em menos de 1% 
de todas as hidrelétricas brasileiras. É preciso 
agir agora para eliminar o problema e evitar 
que ele se repita em novas barragens ou mini-
mizá-lo nos empreendimentos já existentes. 
Para isso, é essencial um esforço conjunto de 
todos os envolvidos nos eventos de mortan-
dade para, primeiramente, ampliar o acesso 
aos dados e informações sobre os eventos que 
ocorrem em todo o país. Mais estudos cientí-
ficos também são necessários para embasar a 
tomada de decisão em licenciamento ambien-
tal e pautar soluções tecnológicas mais espe-
cíficas para as espécies de peixes do Brasil.  De 
forma mais ampla, é urgente planejar melhor 
a instalação de novas usinas hidrelétricas para 
que o país possa garantir empreendimentos de 
fato sustentáveis e a manutenção de sua enor-
me diversidade de peixes.
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