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  Abstract – Ecological continuity, in particular, a longitudinal 
connectivity of watercourses, which has become the main 
restoration factor in watercourses regulated by dams, requiring 
the construction of a Fish Transposition Mechanism (MTP). The 
success of any such project depends on both the study of the 
national capacity of sites for the site and the analysis of the most 
appropriate hydraulic and structural parameters. 

This work presents a comparison of results obtained 
experimentally in prototype with those of computer numerical 
simulation of the study of the hydraulic behavior of a Fish 
Transposition Mechanism (MTP) of the ladder type with vertical 
groove, with the objective of analyzing the velocity fields, the 
levels of energy dissipation and Reynolds shear stress. The 
mathematical simulation model was developed using the finite 
volume elements method, with Flow3D software, being corrected 
for access to a coherent mathematical model according to the 
physical experiments, so that it can be used in future projects in 
which there are variations in the design of the fish ladder among 
other possibilities. 
 
 
Index Terms – Fishway ladder, Energy dissipation, Reynolds 
shear stress, Mathematical simulation.   
  

I.  NOMENCLATURA 

 
A    Área  
g     Aceleração da gravidade 
L    Comprimento característico 
P    Perímetro 
V     Velocidade média 
Vm-  Velocidade modelo 
Vp-  Velocidade protótipo 
Qm-  Vazão modelo 
Qp-  Vazão protótipo 
λ –   escala modelo protótipo 
γ    Peso específico da água 
B    Largura do tanque 
L   Comprimento do tanque 
∆h   Perda de carga 
y0   Altura média da lamina d’água 
ρ    Massa específica (kg/m3), 
u’   Flutuação da velocidade do escoamento na direção x 
v’   Flutuação da velocidade do escoamento na direção y  

                                                           
 

ui    Componente da velocidade média na direção xi 

u’ i   Flutuação da velocidade na direção xi, 
p    Pressão estática média  
t    Tempo. 
 
 
 

II.  INTRODUÇÃO 

 
 O Brasil, como país em desenvolvimento, utiliza da 
energia potencial hidráulica em grandes hidrelétricas 
como a principal fonte de energia. Estas têm um papel 

essencial no desenvolvimento do país e o proporciona auto-
suficiência na geração de energia elétrica a baixos custos [1]. 
 O potencial de aproveitamento de energia hidráulica no 
Brasil é de aproximando de 245 GW. Nas regiões Sul e 
Sudeste do pais, boa parte deste potencial já foi aproveitado 
[2]. No entanto, empreendimentos hidrelétricos causam 
impactos ambientais, pois grande parte da ictiofauna dos rios 
brasileiros depende da liberdade de movimento ascendente 
para reprodução [3]. A interferência no ciclo de vida de 
diversas espécies de peixes e redução nas populações são 
alguns dos impactos da implantação de barragens. 
 Sendo assim, a continuidade ecológica, em particular a 
conectividade longitudinal de cursos d’água se torna o 
principal fator de restauração em cursos d’água regularizados 
por barragens [4]. A construção de um Mecanismo de 
Transposição de Peixes (MTP) busca restaurar ao máximo 
essa conectividade, possibilitando a ocorrência do fluxo 
ascendente dos peixes migratórios na região da barragem. 
 O sucesso de um projeto de MTP depende tanto do estudo 
da capacidade natatória de peixes quanto da análise dos 
parâmetros hidráulicos e estruturais mais adequados do 
mecanismo para a passagem aos peixes migrantes durante a 
piracema [4].  
 No Brasil vários tipos de MTP são utilizados, dentre eles 
tem-se a escada com ranhura vertical em alguns barramentos. 
Esse sistema se tornou atraente devido ao fato dos peixes 
conseguirem transpor em diferentes alturas dentro da lâmina 
de fluido. Como o país possui uma grande diversidade de 
peixes com características muito diferentes esse tipo de escada 
consegue atender melhor a essas espécies. A declividade usual 
nesse tipo de sistema é de 10%, mas pode ser utilizado com 
declividade entre 5% e 12,5% [5]. No entanto, as escadas 
construídas no Brasil possuem declividades de 6%. 
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  O estudo da eficiência de subida do peixe pelo MTP 
depende da condição de entrada do sistema, do comprimento 
do mecanismo a ser percorrido, da existência de áreas de 
descanso e de parâmetros hidráulicos dentro do tanque. Dentro 
desses parâmetros estão o monitoramento da velocidade, da 
dissipação de energia e da tensão cisalhant
dentro do tanque. 
  No intuito de verificar a utilização de ferramentas 
computacionais para descrever o comportamento 
um MTP do tipo escada com ranhura ver
compara os campos de velocidades em 
experimentalmente e os valores obtidos mediante simulação 
numérica computacional para salientar a importância da 
utilização conjunta desses dois métodos nas etapas de projeto 
de uma obra de engenharia. 
   

III.  M ETODOLOGIA

 
 Os modelos reduzidos são utilizados para dar subsídios a 
projetos, pois, conseguem demonstrar os fenômenos a serem 
estudados [7]. Estudos experimentais relacionados a pesquisas 
hidráulicas e recursos hídricos que utilizam modelo reduzido, 
tornam-se mais simples e possibilitam a redução de custos. A 
maioria destes trabalhos utilizam água como fluido e são de 
fácil manuseio [8]. 
  O experimento consiste na obtenção de valores de 
velocidade em um tanque de MTP de ranhura vertical por 
meio do sistema de medição de velocidade de escoamento 
(ADV). Para tanto, utiliza-se um canal em escala construído 
em aço e vidro, como pode ser visto na Figura 
possui 6,0 m de comprimento e 0,40 de largura. Uma talha 
mecânica permite elevar o canal na região do reservatório de 
montante, alterando a sua declividade. Os tanques são 
divididos por anteparos de madeira formando onze tanques 
com 0,50 m de comprimento. O comprimento da ranhura (b
é de 0,10 m. Os anteparos possuem espessura de 22 mm e 
33,7 cm de comprimento, como pode ser observado na vista 
superior mostrada na Fig. 1. 
 

Fig. 1. Visão geral do canal com declividade variável 
 

O equipamento montado para coleta de dados foi disposto 
com uma inclinação correspondente a 6% e submetido a uma 
vazão de 2,35 m³/s. Os valores obtidos de velocidade média 
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são exportados para uma planilha eletrônica, que é utilizada 
para a geração dos mapas de velocidades no software 
Matlab®, os quais são gerados em função das velocidades 
médias obtidas com o ADV.  
   
 

Fig. 1. Detalhe do tanque do MTP 

Para se trabalhar com modelos reduzidos é necessário 
obedecer à semelhança dinâmica entre o modelo e protótipo, 
isto é conseguido com a semelhança geométrica, cinemática e 
dinâmica, sendo necessário que as forças, envolvidas no 
escoamento sejam as mesmas e
é, os parâmetros adimensionais como Mach, Reynolds, Froude 
e Weber, etc, têm de assumir os mesmos valores no modelo e 
no protótipo. Entretanto, essa exigência não é possível para 
escalas distintas de 1:1, portanto, define
mantida a relação de semelhança considerando as forças que 
são mais importantes para cada o sistema 

O canal utilizado nesse estudo representa um modelo 
reduzido parcial da escada do tipo ranhura vertical 
converter para um protótipo, utiliza
similaridade do número de Froude
as forças de inércia e gravitacional, que são as mais 
importantes em estudos em escoamentos com superfície livre, 
podendo ser obtido de acordo com (1).

gL

V
Fr =   

  A escala desse trabalho foi de
protótipo correspondem a essa escala no modelo.
 Dessa forma, a correlação de velocidade e vazão entre 
modelo e protótipo seguem a relação mostradas nas equações 
2 e 3 respectivamentes. 

   m VV *
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A avaliação dos campos de velocidades é de fundamental 

importância para a passagem de peixes, que por natureza 
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Para se trabalhar com modelos reduzidos é necessário 
obedecer à semelhança dinâmica entre o modelo e protótipo, 
isto é conseguido com a semelhança geométrica, cinemática e 
dinâmica, sendo necessário que as forças, envolvidas no 
escoamento sejam as mesmas em pontos correspondentes, isto 
é, os parâmetros adimensionais como Mach, Reynolds, Froude 
e Weber, etc, têm de assumir os mesmos valores no modelo e 
no protótipo. Entretanto, essa exigência não é possível para 
escalas distintas de 1:1, portanto, define-se que deverá ser 
mantida a relação de semelhança considerando as forças que 
são mais importantes para cada o sistema [7]. 

O canal utilizado nesse estudo representa um modelo 
reduzido parcial da escada do tipo ranhura vertical [9]. Para se 
converter para um protótipo, utiliza-se a correlação de 
similaridade do número de Froude, onde se tem a relação entre 
as forças de inércia e gravitacional, que são as mais 
importantes em estudos em escoamentos com superfície livre, 

de acordo com (1). 

     
P

A
L

4=        (1) 

desse trabalho foi de λ=7,5, onde as dimensões do 
essa escala no modelo. 

Dessa forma, a correlação de velocidade e vazão entre 
modelo e protótipo seguem a relação mostradas nas equações 

pV            (2) 

pQ           (3) 

A avaliação dos campos de velocidades é de fundamental 
importância para a passagem de peixes, que por natureza 
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possuem capacidade natatória limitada. O tempo e a 
velocidade com que o peixe sofre fadiga são usados para 
cálculo de sua velocidade crítica natatória [10]. Portanto, 
conhecer a condição de escoamento dentro do tanque é de 
suma importância para que os peixes consigam transpor e 
descansar em regiões de baixas velocidades. 

Um bom projeto de MTP do tipo ranhura vertical deve 
possuir velocidades máximas próximas às máximas 
velocidades desenvolvidas pelas espécies alvo. Também deve 
prever que existam áreas que possibilitem o descanso do 
peixe, caso necessário, antes de fazer a travessia de um tanque 
ao outro. Nessas áreas os valores de dissipação de energia do 
escoamento devem ser baixos [12]. Para permitir a passagem 
de peixes em um sistema, a dissipação de energia deve ser 
limitada. 
  As melhores soluções de problemas complexos da 
engenharia e da física utilizam conjuntamente resultados 
obtidos por técnicas numéricas e experimentais [15], portanto 
o trabalho proposto utilizará os resultados de laboratório como 
parâmetros de validação das simulações numéricas. 

O programa computacional utilizado para a dinâmica dos 
fluidos computacionais (CFD – Computacional Fluid 
Dinamics) nesse trabalho é o FLOW3D 11.0.4 desenvolvido 
pela Flow Science.  

As equações governantes que regem o escoamento em 
canais de superfície livre são as equações de continuidade e a 
de Navier-Strokes, considerando as hipóteses de fluido 
newtoniano, escoamento incompressível e propriedades físicas 
constantes. Para o caso turbulento, como o caso de um 
escoamento no interior de escada de peixes são utilizadas as 
equações de Navier-Stokes médias de Reynolds. 
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Neste trabalho, foi utilizado o modelo de turbulência RNG 

(Renormalized Group), similar ao modelo k-ε, porém as 
constantes da equação são derivadas explicitamente no modelo 
RNG, já no k-ε as constantes são encontradas empiricamente, 
este modelo é utilizado para representar o termo ��

���′
������ de (5). 

As equações de transporte deste modelo, associadas às 
equações de governo, formam um sistema fechado. A Fig. 2 
demonstra o modelo 3D discretizado do canal a ser simulado 
para a obtenção dos valores de velocidade. 

 

 
Fig. 2. Representação da Malha Escolhida para as Simulações Numéricas. 

IV.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
    Para a simulação numérica computacional 
fluidodinâmica realizada no Flow3D, com os mesmos 
parâmetros utilizados no experimento, resultados em 
perspectiva tridimensional, com as velocidades representadas 
em cores são apresentados no tanque central de acordo com a 
Fig. 4, já os resultados em planta, também em cores e no 
tanque central são apresentados na 5. Como pode ser 
observado foram simulado metade de um tanque a montante e 
jusante para  minimizar efeitos dos parametros de entrada e 
saída nos resultados. 

 
Fig. 4. Resultado da Simulação Hidrodinâmica com a Velocidade em m/s. 
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Fig. 5.  Resultados da Simulação Hidrodinâmica com a Velocidade em m/s e 
as Dimensões em Metros. 

  Em seguida foi feito a comparação dos resultados de campo 
de velocidades encontrados experimentalmente com os 
determinados mediante simulação numérica computacional 
(figura 6). Pelos resultados é possível verificar que em termos 
de linhas de corrente de escoamento são muito parecidos, com 
duas áreas distintas bem definidas para os dois casos, uma área 
de maiores velocidades a esquerda, indicando o fluxo princial, 
ocupando cerca de 1/3 da área disponível do tanque e outra 
área com velocidades menores, próximas de zero, indicando a 
região de repouso para os peixes, ocupando cerca de 2/3 da 
área do tanque. Apesar da  correlação das linhas de fluxo cabe 
observar que a velocidade máxima experimental chegou na 
ordem de 2,5 m/s, já o máximo numérico foi de 1,3 m/s 
indicando que ainda é possível uma investigação em termos de 
sensibilidade do modelo numérico para uma melhor 
calibragem deste modelo. 
 Além disso, na região de descanso pode-se observar que os 
resultados também são subestimados. Demonstrando a 
necessidade de ajuste de parametros para que essa diferença 
possa ser minimizada. 

        

 
Fig. 6. Comparativo entre Resultados Experimentais e Computacionais. 

 
O resultado demonstra a necessidade de calibração da 
ferramenta utilizada na simulação para que os resultados 
consigam demonstrar o real comportamento que ocorre no 
sistema. A ferramenta Flow 3D tem sido utilizada em grande 
escala para sistemas de escoamento livre, no entanto, muito 
tem se discutido sobre as simplificações realizadas no 
programa que podem estar acarretando em incertezas nos 
sistemas simulados. 
 

V.  CONCLUSÕES 

  
  Foi possível verificar uma boa correlação das linhas de 
fluxo no tanque central com relação aos resultados 
experimentais, porém os valores máximos encontrados no 
experimento, para o cenário escolhido para a comparação, 
foram expressivamente maiores do que aqueles encontrados na 
simulação numérica, no entanto em ambos os casos, para os 
parâmetros utilizados, o MTP apresenta-se em condições 
ideais para possibilitar o deslocamento dos peixes. 

As divergências apresentadas entre os resultados 
experimentais e simulados, podem ser reduzidas mediante o 
estudo de independência de malhas e consequente refinamento 
do gradiente de volumes finitos utilizados para a realização do 
estudo, pois a similaridade entre as linhas de fluxo indicam 
que o fenômeno físico que ocorre no tanque analisado está 
bem representado pelo modelamento matemático utilizado 
pelo software em questão.     

O aperfeiçoamento do método de simulação utilizado no 
estudo do MTP em trabalhos futuros, possibilitará análises nas 
mudanças de projeto e design da escada de peixes mais 
eficientes. No trabalho pode-se observar que os dois metodos 
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de avaliação de um sistema devem andar juntos para que 
resultados sub ou superestimados não comprometam o 
funcionamento dos sistema. 
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