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Abstract – The growing demand for electric power promotes the 

increase of hydroelectric plant construction in Brazil. However, 

the impacts of this type of system should be mitigated. Among 

them there are systems to allow the free movement of fish.  The 

success of a fishway design depends both on the study of the 

swimming ability of fish as the analysis of the most appropriate 

hydraulic and structural parameters of the mechanism for 

passing migrant fish during the spawning season. The study of 

the fish increase efficiency by fishway depends on the 

monitoring of speed, energy dissipation and Reynolds shear 

stress along the path. Turbulence can increase the energy cost of 

locomotion of fish to extremely high levels, causing bodily 

harm or even the death of these organisms. The Reynolds shear 

stress is related to the continuous transfer of moments between 

masses of water with adjacent viscosities, these masses of water 

having different speeds. This tension exerts a force parallel to 

the body of the fish, which can cause a strong interference in its 

swimming performance and stability. The impact of shear stress 

depends on its direction in relation to the body of the organism. 

reports that the longitudinal component of the Reynolds shear 

stress (τxy) is the one that mainly affects the fish, where the x 

direction corresponds to longitudinal, and y the transversal to 

the channel. The Reynolds shear stress found in nature is low, 

more often less than 100 Pa. This stress value can be easily 

supported by fish, but values greater than 500 Pa can cause 

damage. With respect to Reynolds shear stress in all flow and 

slope conditions, the fish find possible areas of passage so that 

the values do not reach the defined limit that was 500 N / m2. 

However, there is a need to verify the influence of the exposure 

time on the different voltage magnitudes and, therefore, to 

verify a real limitation of this system. 

 

Index Terms – Fishway Design; Fish Passages; Swimming 

Capacity; Reynolds. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

O objetivo da construção de um Mecanismo de Transposição 

de Peixes (MTP) é restaurar ao máximo a conectividade entre 

trechos de rios interrompidos por barramentos, possibilitando a 

ocorrência do fluxo ascendente dos peixes migratórios na região 

da barragem. Para que isso ocorra um MTP deve ser eficiente 

na atração de peixes, permitindo sua passagem de modo seguro, 

sem danos e com um custo mínimo de energia e de tempo. 

Portanto, 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 [1].  

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. Segundo [2] a 

declividade usual nesse tipo de sistema é de 10%, mas pode ser 

utilizado com declividade entre 5% e 12,5%. 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 os 

monitoramentos da velocidade, da dissipação de energia e da 

tensão cisalhante de Reynolds dentro do tanque.  

A avaliação dos campos de velocidades é de fundamental 

importância para a passagem de peixes, que por natureza 

possuem capacidade natatória limitada. O tempo e a velocidade 

com que o peixe sofre fadiga são usados para o cálculo de sua 

velocidade crítica natatória [3]. O valor da velocidade de 

escoamento não deve ultrapassar o valor limite suportado pelo 

animal. Em estudos com peixes neotropicais, [4] apresentaram a 

capacidade natatória do Pimelodus maculatus (mandi amarelo).  

Em 2012, [5] publicaram um trabalho de levantamento de 

velocidade natatória de três espécies neotropicais. Nesse 

trabalho observou-se que as espécies testadas conseguiram 

imprimir velocidade superior às de clima temperado 

apresentadas por outros pesquisadores, para um mesmo 

comprimento do peixe. No entanto, as espécies de clima 

temperado testadas possuem comprimento maior e, assim, 

podem superar a capacidade natatória dos peixes de clima 

neotropical. 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 
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outro. Nessas áreas os valores de dissipação de energia do 

escoamento devem ser baixos para evitar stress nos peixes [6].  

A tensão de cisalhamento de Reynolds está relacionada à 

transferência contínua de quantidades de movimento entre 

massas de água adjacentes com diferentes velocidades. Essa 

tensão exerce uma força na superfície do corpo do peixe, o que 

pode causar uma forte interferência no seu desempenho 

natatório e na sua estabilidade. O impacto da tensão de 

cisalhamento depende da sua direção em relação ao corpo do 

organismo. [7] relatam que a componente longitudinal da tensão 

de cisalhamento de Reynolds (τxy) é a que afeta principalmente 

o peixe, na qual a direção “x” corresponde à longitudinal e a 

direção “y” à transversal ao canal.  

[8] faz o levantamento da tensão cisalhante dentro do canal 

de um modelo reduzido da escada de Igarapava, na escala de 

1/5 em laboratório. Nesse trabalho encontraram-se valores de 

tensão de Reynolds na maior parte do tanque variando entre –5 

Pa e +5 Pa, e no escoamento principal 30 Pa, na escala do 

modelo. Segundo [8] a correlação para escala de protótipo é 

correspondente à escala geométrica entre os dois. Como a 

escala entre o modelo e o protótipo, utilizada pelo autor foi de 

1:5, os valores no protótipo variariam entre –25 Pa e +25 Pa na 

região de descanso e 150 Pa na região de escoamento principal.  

[9] levantaram a tensão cisalhante de Reynolds dentro do 

tanque em laboratório. Os autores ainda compararam com a 

localização preferencial da espécie Leporinus reinhardti. 

Porém, nesse estudo a vazão utilizada foi de 20 l/s, em um canal 

com tanques de 1,08 m de comprimento e 0,87 m de largura e 

declividade de 4,5%. A vazão utilizada é inferior àquelas que 

ocorrem dentro de um mecanismo de transposição de peixes e, 

desta forma, os valores de tensão de Reynolds encontrados 

também foram baixos. Em experimentos realizados em tanques 

com placas defletoras e diferentes arranjos de orifícios, a tensão 

de cisalhamento de Reynolds tem sido uma das variáveis 

hidráulicas cuja variação tem mostrado influência no 

comportamento dos peixes. Nos resultados, tanto a tensão de 

cisalhamento de Reynolds como a intensidade de turbulência 

são responsáveis pelo aumento de 39% no tempo gasto na 

passagem de peixes pequenos em tanques com orifícios 

alternados, sendo que, para peixes maiores, essa tensão é o 

único fator que tem influência relevante no tempo de passagem, 

podendo causar variações de até 9% para o mesmo tipo de 

sistema [1].  

Segundo [10], as tensões cisalhantes de Reynolds 

encontradas na natureza são baixas, mais frequentemente 

inferiores a 100 Pa. Esse valor de tensão pode ser facilmente 

suportado pelos peixes, porém valores superiores a 500 Pa 

podem causar danos. Segundo [1] tensões superiores a 1.000 Pa 

podem causar lesões e morte aos peixes. Assim, o valor de 500 

Pa será utilizado como limite para a verificação da tensão de 

cisalhamento de Reynolds no tanque.  

Este trabalho apresenta um estudo do comportamento 

hidráulico de um MTP do tipo escada com ranhura vertical com 

o objetivo de analisar os campos de tensão de cisalhamento de 

Reynolds para declividades, 6%, 8%, 10% e 12%. 

II.  METODOLOGIA  

O experimento consiste na obtenção de valores de 

velocidade e de flutuação da 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 construído em aço e vidro, como pode ser visto na Figura 

1. O canal 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 (b0) 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 nas Figuras 2 e 3. 

 

 
Fig. 1. Visão geral do canal com declividade variável com o equipamento ADV 

e os anteparos da escada de peixes. 
 

 
Fig. 2. Esquema de funcionamento do tanque. 
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Fig. 3. Dimensões do tanque da escada de peixes. 

 

 O medidor ADV permite a medição instantânea da 

velocidade de escoamento nas três dimensões (x, y e z). Os 

componentes da sonda ADV são apresentados na Figura 4. Ele 

é composto por um transmissor e dois ou três receptores 

acústicos para sondas 3D. Durante o processo de medição, a 

sonda ADV é orientada por meio de trilhos, que se encontra 

posicionado a cada 5 cm na direção longitudinal (x) e tranversal 

(y). Os pontos de realização de medidas variaram de 02 a 10 no 

eixo longitudinal e 02 e 08 no eixo transversal. Com isso, são 

realizadas 63 medidas no plano. A representação dos pontos 

será dada como ponto 2-4 (2 na direção x e 4 na direção y). As 

medidas foram realizadas em um plano na metade da altura da 

lâmina de água. A cada ponto foram coletadas 500 medidas de 

velocidades instantâneas, nas três direções, e em seguida é feito 

a análise da velocidade média e do desvio padrão de 

velocidades nas direções x (longitudinal) e y (transversal ao 

canal). A escolha dessas duas componentes se justifica pela 

importância, das mesmas, dentro desse tipo de escoamento 

quando comparado a componente vertical (z).  

 

 

 

 

 
Fig. 4. Desenho esquemático do ADV utilizado. 

 

É comum existir um ruído nestes tipos de medição realizadas 

com o ADV, e, por isso, para todos os pontos de medição de 

velocidade, este ruído foi retirado desconsiderando todos os 

valores acima do valor do terceiro quartil (Q3) somado a 3 

vezes o intervalo interquartil (IIQ), e todos os valores abaixo do 

primeiro quartil (Q1) diminuído 3 vezes o intervalo interquartil 

(IIQ). Este é um procedimento comum para a seleção e 

exclusão dos outliers de uma série de dados experimentais. É 

mais comum o uso do multiplicado de 1,5 vezes o intervalo de 

interquantil (IIQ) para esta abordagem, mas como o escoamento 

turbulento por si só apresenta uma variação brusca nas 

velocidades instantâneas, o multiplicador de 3 vezes o intervalo 

interquantil (IIQ) se apresentou bem aos valores medidos 

conforme pode ser verificado na Figura 5. 
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Fig. 5. Exemplo da seleção dos outliers em um dos pontos levantados. 

 

Os valores obtidos, de velocidade média e desvio padrão, 

foram exportados para uma planilha eletrônica, que é utilizada 

para a geração dos mapas através do Matlab. O mapa de 

velocidades e dissipação de energia utilizam as velocidades 

médias obtidas e a dissipação de energia o desvio padrão 

(flutuação) da velocidade. 

O canal utilizado nesse estudo representa um modelo 

reduzido parcial da escada do tipo ranhura vertical [11]. 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. 

Para tanto determina-se o fator de modelo reduzido λ, 

Equação 1. 

5,7
40,0

00,3


m

p

L

L
       (1) 

Onde: 

Lp é a largura da escada de peixes do projeto, Lp = 3,00 m; 

Lm é a largura da escada de peixes do modelo reduzido, Lm 

= 0,40 m. 

Para correlacionar a vazão utiliza-se o λ calculado 

anteriormente. Essa correlação é obtida utilizando-se a relação 

de vazão de protótipo (Qp) e vazão do modelo reduzido (Qm), 

segundo Equação 2. 

2
5


m

p

Q

Q

           (2) 

Como as vazões utilizadas nos testes foram de 35 m³/h, 40 

m³/h, 45 m3/h, 50 m3/h e 55 m3/h, pela Eq. (3) os valores 

correspondentes no protótipo é de 1,50 m3/s, 1,71 m3/s, 1,92 

m3/s, 2,14 m3/s a 2,35 m3/s. Este tipo de MTP tem declividades 

usuais entre 5% e 12%. Desta forma escolheu-se abordar a 

variação nessa faixa. Para isso, os testes foram realizados nas 

declividades de 6%, 8%, 10% e 12%. 
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Para a determinação da tensão cisalhante de Reynolds surge 

um questionamento sobre como encontrar a flutuação da 

velocidade para o cálculo do parâmetro. Para se determinar o 

parâmetro representativo local deve-se proceder calculando a 

tensão com os valores de flutuação de velocidades instantâneos 

e depois determinar a média dos valores encontrados. No 

entanto, [9] e [7] utilizaram a relação entre os as flutuações de 

velocidades máximas para a determinação do parâmetro. Desta 

forma, trabalhou-se os resultados para uma comparação entre as 

duas formas de determinação. Em seguida, levantou-se a 

flutuação média e o cálculo da tensão cisalhante de Reynolds 

foi encontrada utilizando esse parâmetro. O objetivo dessas três 

formas de cálculo é verificar em qual situação a 

representatividade da determinação do parâmetro se mostra 

mais coerente. 

No programa do Matlab foram utilizados os valores de 

protótipo para a geração dos mapas de velocidades, dissipação 

de energia e tensão cisalhante de Reynolds. 

Para este trabalho, estudaremos a vazão de 1,5 m³/s, nas 

declividades de 6%, 8%, 10% e 12%. 

III.  RESULTADOS 

Para o levantamento da tensão cisalhante de Reynolds 

utilizou-se a flutuação pontual das velocidades nas direções x 

(longitudinal) e y (transversal) dentro do canal, como realizado 

por [8]. Segundo [10], como descrito anteriormente, a região 

onde os peixes conseguem passar sem danos é inferior a 500 

N/m². Desta forma esse foi o valor adotado como limitante. 

Primeiramente será apresentado o levantamento de tensão 

considerando o cálculo com a flutuação instantânea (Figuras 6 a 

9) e depois o cálculo da tensão média por ponto (Figuras 10 a 

13). 

 
Fig. 6. Tensão com flutuação instantânea com vazão 1,5 m³/s e declividade 

6%. 

 

Pelos resultados apresentados na Figura 6 pode-se observar 

que a vazão não causa grandes alterações nos valores de tensão 

cisalhante de Reynolds dentro do tanque. Verifica-se somente 

um ligeiro aumento na região onde esse parâmetro é 

representativo, ficando limitado a região de escoamento 

principal, e com valores extremos sempre abaixo do limitante, 

de 500 N/m². 

 
Fig. 7. Tensão com flutuação instantânea com vazão 1,5 m³/s e declividade 

8%. 

 

Pela Figura 7 pode-se observar o mapa de tensão cisalhante 

para a declividade de 8% nas cinco vazões. Nessa declividade 

observa-se que para todas as vazões os valores de tensão 

cisalhante estão abaixo do limite de 500 N/m², e ainda existe 

pouca variação da tensão entre as diferentes vazões, sendo 

observado apenas um aumento dos máximos e mínimos das 

tensões cisalhantes nos mapas. 

 
Fig. 8. Tensão com flutuação instantânea com vazão 1,5 m³/s e declividade 

10%. 

 

Pela Figura 8 pode-se observar o mapa de tensão cisalhante 

para a declividade de 10% nas cinco vazões. Nessa declividade 

observa-se que para todas as vazões os valores de tensão 

cisalhante estão abaixo do limite, e ainda existe pouca variação 

da tensão entre as diferentes vazões. 

A mesma observação para a declividade de 10% é verificada 

para a declividade de 12% na Figura 9, onde os valores 

possuem poucas alterações e mesmo para a maior vazão os 

valores continuam abaixo do limite máximo recomendado, de 

500 N/m². Em todos os casos observa-se que os valores de 

tensão cisalhante de Reynolds não superam o valor de 250 

N/m². 
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Fig. 9. Tensão com flutuação instantânea com vazão 1,5 m³/s e declividade 

12%. 

 

Em seguida foi gerado os mapas com os resultados 

considerando a flutuação máxima de velocidades nas direções x 

e y, seguindo o que foi realizado por [7] e [9]. As Figuras 10 a 

13 mostram os resultados.  

 

 

Fig. 10. Tensão com flutuação máxima com vazão 1,5 m³/s e declividade 

6%. 

 

Pelos resultados apresentados na Figura 10 pode-se observar 

que a vazão não causa grandes alterações nos valores de tensão 

cisalhante de Reynolds dentro do tanque. Verifica-se somente 

um ligeiro aumento na região onde esse parâmetro é 

representativo, ficando limitado principalmente na região de 

escoamento principal. Para todos as vazões percebe-se que na 

região de escoamento principal os valores de tensão cisalhante 

de Reynolds chegam a valores acima de 1.000 N/m², valores 

acima do limite máximo, mas nas outras áreas percebe-se 

valores abaixo do limite de 500 N/m². 

A mesma observação para a declividade de 6% é verificada 

para a declividade de 8% na Figura 11, onde os valores 

apresentam poucas alterações de valores e aumento de área com 

valores representativos de tensão de Reynolds. No entanto, 

percebe-se uma diminuição de área possível de travessia dos 

peixes de acordo com os limites estabelecidos de 500 N/m², 

porém acredita-se que ainda seja possível a travessia dos peixes. 

 
Fig. 11. Tensão com flutuação máxima com vazão 1,5 m³/s e declividade 

8%. 

.

 
Fig. 12. Tensão com flutuação máxima com vazão 1,5 m³/s e declividade 

10%. 

 

Pela Figura 12 pode ser observado que os valores de tensão 

cisalhante de Reynolds aumentam na região de escoamento 

principal chegando a valores superiores a 2.000 N/m2, porém, a 

região onde estes valores são representativos continuam sendo 

limitados a essa região. 
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Fig. 13. Tensão com flutuação máxima com vazão 1,5 m³/s e declividade 

12%. 

 

Pela Figura 13 pode se observar o mesmo comportamento 

observados nas outras declividades para todas as vazões, desta 

forma, observa-se que o aumento tanto da vazão como da 

declividade tornam a região de escoamento principal mais 

prejudicial para a passagem dos peixes, pois, possui valores de 

tensão cisalhante de Reynolds superiores a 500 N/m2. No 

entanto, verifica-se que a redução de área, com relação a esse 

parâmetro, para a passagem de peixes não se mostra expressiva 

pela variação de vazões, e sim pela variação de declividade. 

 

IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

Com os resultados encontrados, pode-se concluir que a 

tensão cisalhante de Reynolds em todas as situações de 

declividade, permite que os peixes encontrem áreas possíveis de 

passagem de forma onde os valores não atingem o limite 

definido que foi de 500 N/m². No entanto, existe uma 

necessidade de se buscar a verificação da influência do tempo 

de exposição nas diferentes magnitudes de tensão e, assim, 

verificar uma real limitação desse sistema. 
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