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Abstract--The installations of a hydroelectric’s implantation 

causes the interruption of the natural flow of the rivers and with 

this we have an obstruction of the traffic of fish. This becomes 

more sensitive when these buses stops the migration of the 

species during the reproductive period, forcing them to find 

another forms of migration or simply preventing them from 

that. In many cases, individuals migrants seek to overcome the 

rails by entering the suction tubes of the hydraulic turbines and 

moving to near the rotors of the machines. The entry of fish into 

the hydraulic turbines can cause death events with severe 

environmental and legal repercussions. To try to minimize this 

impact, Fish Transposition Mechanisms (MTP's) are installed, 

in charge of connecting the downstream region to the reservoir, 

allowing the species to access upstream to continue the natural 

reproduction process. In order for the design of these 

mechanisms to be effectively, it is necessary to know the 

swimming characteristics of the species to be transposed. Thus 

it is necessary to identify the speeds developed by the fish in 

order to design devices that allow the species to be able to 

perform the transposition. The identification of the swimming 

capacity of the fish is done through the determination of the 

critical velocity. For this are used the methodology and 

apparatus based on Brett's (1964) breathalyzer. This work 

presents a study on the reduction of increment of the time of 

changing speeds during the test of 10 to 05 and 04 minutes for 

the the critical’s speed calculations. This reduction of the time 

increment directly impacts the working capacity of the research 

groups regarding the survey of the critical speeds of Neotropical 

fish species. The target species in this study is Pimelodus 

maculatus, better known as mandi-amarelo. The statistical 

differences obtained with the tests are analyzed in order to 

verify the possibility of carrying out the tests with increments of 

speed with intervals of time less than 10 minutes. 

                                                        
M. C. Sampaio pertence ao Departamento de Pós Graduação em Engenharia 

Mecânica da UFMG, Centro de Pesquisas Hidráulicas da UFMG, Escola de 

Engenharia, Belo Horizonte, MG (milacsampaio@gmail.com). 

E. M. de F. Viana pertence ao Departamento de Pós Graduação em 

Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG, Centro de 

Pesquisas Hidráulicas da UFMG, Escola de Engenharia, Belo Horizonte, MG 

(ednamariafaria@bol.com.br). 

R. S. Alonso pertence ao Departamento de Pós Graduação em Saneamento, 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG, Centro de Pesquisas Hidráulicas 

da UFMG, Escola de Engenharia, Belo Horizonte, MG 

(rodrigo.alonso.ra@gmail.com). 

E. A. M. Rico pertence ao Departamento de Pós Graduação em Engenharia 

Mecânica da UFMG, Centro de Pesquisas Hidráulicas da UFMG, Escola de 

Engenharia, Belo Horizonte, MG (ing.andresmancilla@hotmail.com). 

D. M. de A. Diniz pertence ao Centro Universitário UNA, Belo Horizonte, 

MG (denisemadiniz@gmail.com). 

 

 

Index Terms-- Neotropical fishes especies, Pimelodus 

maculatus, Fish Transposition Mechanisms, fish swimming, 

critical velocity. 

I.  INTRODUÇÃO 

A implantação de Usinas Hidrelétricas é um grave 

problema para as populações de peixes, principalmente nas 

espécies migradoras, uma vez que as barragens interrompem 

as rotas migratórias destas espécies [1]. Os efeitos causados 

por esse impacto podem der severos quando não há sítios de 

desova no rio ou em seus tributários, a jusante da barragem, 

podendo levar à extinção de espécies [2].  

A formação do reservatório transforma um ambiente lótico 

(escoamento de água corrente) em lêntico (escoamento com 

baixas velocidades). Este fenômeno pode afetar drasticamente 

a migração dos peixes e causar a extinção de algumas 

espécies [2]. O grau do impacto sobre os peixes devido a 

formação do reservatório da hidrelétrica depende de alguns 

fatores como tamanho, profundidade, capacidade e tipo de 

turbinas, e existência de passagem de jusante a montante e 

vice-versa.   

Outro fator importante é a dificuldade no transporte de 

ovos e larvas promovendo a fragmentação da população. 

Dentre as restrições causadas pelo barramento temos a 

transparência da água (provocando a predação de ovos e 

larvas), transporte lento que promove deposição dos ovos no 

fundo (escoamento lêntico) que são regiões de menor 

quantidade de oxigênio dissolvido, e a mortandade de peixes 

passando por turbinas e vertedores na busca pelo caminho de 

retorno após a desova [3].  

A mudança do regime hidrológico é outro fator de grande 

impacto na reprodução dos peixes, pois promovem a 

regularização da vazão, impedindo os eventos de cheia que 

alimentam as lagoas marginais, locais de alimentação e 

crescimento inicial dos alevinos. Estes locais também são 

utilizados por algumas espécies que desovam em planícies. 

Deste modo, pode promover a busca das espécies por 

tributários afluentes que não foram afetados pela 

regularização [4].  

Modificações nas características físicas e químicas podem 
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ocorrer com a construção de barramentos. Esse fenômeno 

promove alterações nos nutrientes e temperatura da água, 

impactando os peixes e as populações descendentes [2].  

Os peixes são atraídos pelas linhas de fluxo do 

escoamento, deste modo, segundo [5] podem sofrer danos ao 

se aproximarem das estruturas como vertedores e tubos de 

sucção, pois, ao buscar rotas para continuar sua migração 

podem aproximar do vertedor em operação, e com isso sofrer 

com a grande aeração da água, acarretando o acúmulo de ar 

em seu organismo. Além disso, podem ficar aprisionados em 

poços após o fechamento das comportas e redução da lâmina 

de água, e formação de pequenas poças. O problema de 

excesso de gases na água devido ao funcionamento do 

vertedor foi estuda por Domitrovic (2000) após grande 

mortandade de peixes na UHE de Yaceretá na Argentina. 

A construção de mecanismos de transposição de peixes 

(MTP) tem buscado minimizar os impactos provocados pelos 

barramentos dos rios, tornando possível a passagem dos 

peixes pelo sistema. Estudos de verificação do comportamento 

hidráulico têm sido feitos para correlacionar com a 

capacidade de nado e a distância percorrida pela espécie foco 

do estudo. No entanto, para essa correlação poder ser 

realizada, a capacidade natatória das espécies precisa ser 

levantada.  Isso tem sido realizado pelo mundo há muitos 

séculos, antes de 1660, o primeiro registro que se tem sobre 

um estudo da física natatória dos peixes pertence à 

Aristóteles. Nos seus trabalhos (História dos animais, 

Movimentos dos animais e Progressão dos animais) o filósofo 

discutiu o número de nadadeiras que peixes possuíam, 

comparando os propulsores dos animais aquáticos com os 

órgãos locomotores apresentados pelas aves e pelo homem. 

Além disso, Aristóteles estudou de forma aprofundada as 

brânquias, descrevendo as de diferentes peixes e explicando 

seu mecanismo de funcionamento [6].  

Em 1948, segundo [7], foi criado um sistema de 

confinamento do peixe circular, que o consistia em rotacionar 

o canal a uma velocidade igual à desenvolvida pelo peixe, 

permanecendo esse último estático em relação a um 

referencial externo ao canal.  Esse sistema foi posteriormente 

adaptado e empregado por muitos outros pesquisadores, entre 

eles [8]. Com o passar dos anos o levantamento de capacidade 

natatória de peixes de clima temperado, como o salmão, 

buscou correlacionar a temperatura da água, o comprimento e 

a permanência a essa velocidade [9]. No Brasil, somente 

algumas espécies foram estudadas por [10] e [11]. 

Segundo [7], existem três tipos de velocidades que podem 

ser desenvolvidas pelos peixes, que são a sustentável, a 

prolongada e a de explosão. É dita por velocidade sustentável 

aquela mantida por períodos de tempo maiores que 200 

minutos, sem resultar em fadiga do animal, e é subdividida 

em velocidade sustentável de cruzeiro e de cardume, sendo a 

primeira a que representa uma velocidade mais econômica 

para o peixe quanto ao gasto de energia, considerando a 

distância percorrida, enquanto a segunda é aquela 

desenvolvida quando o grupo se encontra num arranjo 

regular, onde os vórtices formados pela batida da cauda do 

peixe, na parte posterior do escoamento, anulam os vórtices 

desfavoráveis à propulsão do animal, onde alguns peixes se 

aproveitam do vórtice já produzido por outro espécime 

posicionado no cardume.  

A velocidade prolongada é mantida por um período 

compreendido entre 20 segundos e 200 minutos, e resulta em 

uma progressiva fadiga muscular do animal, com acúmulo de 

ácido lático nos tecidos musculares, e essa velocidade que 

será estudada neste artigo, dando enfoque à sua principal 

subcategoria, que é chamada velocidade prolongada crítica, 

descrita por [12] como a velocidade máxima (Umax) que um 

peixe pode manter num escoamento cuja velocidade é 

aumentada em ∆U num período de tempo pré-determinado 

(ti).  

O terceiro tipo de velocidade, ou velocidade de explosão, é 

aquela sustentada por um período de tempo geralmente 

inferior a 20 segundos, sendo utilizada pelos peixes em 

situações extremas, como fuga de predadores, perseguição a 

presas e/ou superação de obstáculos [7].  

Para determinação da velocidade prolongada, foco de 

nosso estudo, [12] propôs um aparato conhecido como 

respirômetro de Brett, que consiste basicamente em um 

conduto forçado cujo escoamento é produzido pelo 

acionamento de uma bomba centrífuga.  

Brett, inicialmente realizou testes fazendo com que a 

velocidade no sistema fosse gradativamente aumentada. Para 

isso ele propôs fazer aumentos gradativos de velocidade em 

tempos pré-definidos. Inicialmente ele utilizou um 

incremento de tempo de 75 minutos, e, em 1968, Dahlenberg 

propôs que fosse utilizado um incremento de tempo igual a 10 

minutos. Esse incremento de tempo de 10 minutos é, ainda 

hoje, o incremento de tempo mais utilizado mundialmente. 

Entretanto, ao se proceder uma busca na bibliografia, 

encontram-se diversos incrementos de tempo. [13] propôs 

fazer incrementos de velocidade de 10 cm/s a intervalos de 20 

minutos. Em 2008, [14] realizaram um trabalho onde a cada 

2 minutos era incrementado 1 cm/s de velocidade. Em 1991, 

[15] realizaram experimentos com incrementos de tempo de 

2, 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minutos, com incrementos de 

velocidade de 0,5 comp/s. A partir destes dados, percebe-se 

uma grande divergência no que diz respeito ao intervalo de 

tempo utilizado nos testes. 

Em 2012, [16] publicaram um estudo onde foram 

comparados resultados de testes realizados com a espécie 

Pimelodus maculatus, utilizando incrementos de tempo de 5 e 

10 minutos. No estudo pode-se observar que, do ponto de 

vista estatístico, não houve diferença significativa entre os 

resultados, mostrando que se pode ser utilizado o incremento 

de tempo de 5 minutos, alcançando-se o mesmo resultado, 

com um tempo total de testes consideravelmente menor. Este 

estudo compara os ensaios realizados com incrementos de 

tempo de 4 minutos e 5 minutos e as diferenças obtidas com 
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os respectivos tempos. 

II.  METODOLOGIA 

Para realização dos testes, foi escolhida a espécie 

Pimelodus maculatus, mais conhecida como mandi-amarelo 

devido ao fato de ser uma espécie abundante na bacia do rio 

São Francisco. Além disso, por ser uma espécie já estudada 

por [10] e [11], a manutenção destes indivíduos em cativeiro 

já é conhecida pela equipe de pesquisa. 

Dessa forma, os indivíduos foram coletados no município 

de Três Marias, nas proximidades do reservatório da UHE 

Três Marias e trazidos para o laboratório. O transporte foi 

feito em caixas de fibra de vidro, cheia com água do próprio 

rio, e colocava-se na água cloreto de sódio (sal grosso), com 

função de profilaxia inicial contra eventuais ferimentos 

decorrentes da captura e produtos de acondicionamento da 

água. Além disso, para transportar os peixes, fazia-se uso de 

uma bomba de ar com quatro saídas, conectada ao veículo, 

com função de oxigenar a água durante a viagem. Chegando 

ao laboratório, tinha-se início o processo de aclimatação dos 

bichos, com a adequação à temperatura da água. Uma vez 

acostumados com a temperatura do reservatório de destino, os 

peixes eram soltos no mesmo, e dava-se um período de 24 

horas antes que os testes fossem iniciados.  

Os testes foram realizados em um aparato construído por 

[11], com base no respirômetro de Brett, que consiste em um 

túnel hidrodinâmico de diâmetro nominal igual a 250 mm, 

alimentado por duas bombas centrífugas de 20 cv, instaladas 

de forma paralela, que geram o escoamento. A vazão do 

sistema é medida por um medidor eletromagnético, situado a 

montante da seção de teste, que consiste em um tubo de 

acrílico confinado por uma tela fixa situada a montante, e 

uma tela móvel a jusante, que permite a entrada do peixe.  

Dessa forma, o peixe fica confinado em uma seção visível 

(Figura 1), e dá-se início ao teste. 

 

 
Fig. 1.  Seção de teste do aparato. 

 

Os peixes foram submetidos a velocidade inicial por um 

período de 10 minutos para se adaptarem ao fluxo e, a partir 

daí, através de um cronômetro regressivo, a velocidade era 

incrementada em 0,05 m/s a cada intervalo de tempo pré-

determinado (4 ou 5 minutos). O aumento da velocidade foi 

escolhido com base nos estudos de [17], onde constataram um 

valor de velocidade crítica maior para os ensaios realizados 

com incrementos de velocidade de 0,1 e 0,05 m/s. 

Durante a realização dos testes, foi possível perceber que 

os indivíduos procuravam ficar mais próximos à grade situada 

a montante da seção de teste. Porém, a partir de determinada 

velocidade, isso não era mais possível, devido à fadiga do 

animal. Quando este não conseguia mais permanecer longe 

da grade de jusante por um longo período, encerrava-se o 

teste e era dada a fadiga do peixe. 

Durante todo o ensaio eram monitorados os parâmetros de 

oxigênio dissolvido na água, temperatura e pH e, após 

retirada do peixe do sistema, tomavam-se suas medidas (peso, 

comprimento total, comprimento padrão, altura máxima e 

largura máxima). Após medido, o peixe retornava ao sistema 

de manutenção, separado dos peixes que ainda não tinham 

sido testados, uma vez que cada indivíduo era testado uma 

única vez. 

Os valores de velocidade crítica foram calculados com a 

seguinte equação: 

 1max Ux
Ti

Tf
UVcrit   

onde Umax é a velocidade máxima, ∆U o incremento de 

velocidade, ti o intervalo de tempo e tf o tempo que o peixe 

nadou dentro do último intervalo de tempo. 

III.  RESULTADOS 

O objetivo desta etapa do trabalho foi realizar uma 

comparação entre a capacidade de nado do Pimelodus 

maculatus quando o incremento de tempo utilizado nos testes 

for de 4 e 5 minutos. Para melhor interpretação e visualização 

dos resultados, foram construídos gráficos representando a 

correlação entre os comprimentos total dos indivíduos e a 

velocidade máxima atingida por eles. Para essa correlação 

buscou-se utilizar peixes, em sua maioria, com comprimento 

total entre 20 e 35 cm. A figura 2 apresenta os resultados 

levantados quando o incremento de tempo utilizado foi de 4 

(marcadores redondos) e 5 (marcadores triangulares) 

minutos. 

 
Fig. 2. Resultado dos testes de CNP para indivíduos testados com 4 e 5 minutos 

de incremento de tempo. 

 
Os resultados são apresentados em função do comprimento 

dos indivíduos e sua velocidade expressa em 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4 

comprimentos/segundo, para que o fator tamanho do peixe 

não influencie no seu desempenho. Dessa forma, através do 

gráfico da Figura 2, é possível perceber que os indivíduos 

submetidos ao incremento de tempo de 4 minutos 

apresentaram basicamente a mesma capacidade natatória 

daqueles indivíduos submetidos ao incremento de tempo de 5 

minutos, sendo perceptível que a maioria dos indivíduos 

alcançou a velocidade media entre 0,21 e 0,28 comp/s, nos 

dois incrementos de tempo utilizados. 

Para melhor visualização, foi construído um gráfico em 

box plot, para apresentar a correlação estatística entre os 

resultados dos dois testes, apresentado na Figura 3. 

 

 
Fig. 3. Resultado dos testes de CNP para indivíduos testados com 4 e 5 minutos 

de incremento de tempo em box plot. 

 

Como pode ser visto na figura acima, não há alteração 

significativa na capacidade natatória dos indivíduos testados 

com o incremento de tempo menor, sendo possível observar 

que os indivíduos alcançaram a mesma faixa de velodidade 

quando submetidos a testes com increment de tempo igual a 4 

ou 5 minutos.  

Desta forma, conclui-se que é possível levantar os dados de 

capacidade natatória dos indivíduos com um menor tempo 

final de testes, submetendo o peixe à menor exposição, que o 

poderia causar injúrias derivadas do stress. 

IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

Com os resultados encontrados, pode-se concluir que a 

diferença entre 4 e 5 minutos no incremento de tempo 

utilizado nos testes de CNP não representa diferenças 

significativas nos resultados. Isso quer dizer que ao ser 

submetido a um tempo menor de ensaio, o peixe apresenta 

uma condição de fadiga é submetido a menor tempo de 

esforço, o que resultaria em testes mais rápidos, e menor 

possibilidade de injúrias. 
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