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Abstract – In Brazil most of the electricity generation is from 

hydroelectric plants. In 2014 hydroelectric generation contributed 

by 65.2% of the total generated in the country. In that same year 

the installed capacity reached 133,914 MW (EPE, 2015). These 

plants have as characteristic the installation of dam along the 

cascade of the rivers with the consequent interruption of the fish 

passage and other organisms. One of the solutions that can be 

adopted to mitigate this interruption is the restoration of the 

ecological continuity, promoting the longitudinal connectivity of 

the rivers. This type of action is considered as the main factor in 

the restoration of watercourses regulated by dams. For the 

restoration of the ecological continuity one can choose the 

construction of Fish Passage that will allow the upward flow of 

migratory fish to the dam area. The ability of the fish to pass 

through the Fish Passage depends on the velocity of the flow, the 

energy dissipation inside the tanks, the Reynolds shear stress along 

the course and the swimming capacity of the individuals. The 

evaluation of the velocity field of the flow in the tanks is of 

fundamental importance to allow the passage of fish since they 

have limited capacity of swimming. The time and speed with which 

fish undergo fatigue are used to calculate their swimming speed. 

The value of the flow velocity in the structure should not exceed 

the limit supported by the animal. The speed of swimming of the 

mandi (Pimelodus maculatus), a common fish in Brazil, and which 

can be considered as representative for the southeast region, is 

adopted in this work. The swim velocity for this species of fish is 

1.3 m/s which is the mean critical velocity at first spawning. This 

work presents a study of the hydraulic behavior of a vertically slit 

MTP that can be considered as an appropriate structure for most 

Hydroelectric plant in the Southeastern Region of Brazil. This Fish 

Passage has the following characteristics: a) discharge of 55 m³ / h 

(reduced model) or 2.35 m³ / s (prototype); B) slopes of 6; 8; 10 and 

12%. The results observed by the velocity field analysis show that 

the variation of the slope does not result in great interference in the 

possible area for the passage of the fish. As the declivity increases 

there is an increase in velocity in the main stream, but areas with 

velocities of less than 1.3 m / s that allow passage of individuals of 

this species (Pimelodus maculatus) by fish passage remain. 

 

Index Terms – Hydroeletric plants; Fish Passages; Swimming 

Capacity; Velocity Field; Declivity Increases. 

 

I.  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. Em três décadas, de 

1975 a 2005, houve um aumento da potência instalada no país 

de 13.724 MW para quase 69.000 MW [1]. 

O potencial de aproveitamento de energia hidráulica no 

Brasil é de aproximando de 245 GW [2]. Nas regiões Sul e 

Sudeste do Pais boa parte deste potencial já foi aproveitado. 

Entretanto, esta não é a situação da bacia do Rio Amazonas. 

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 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 [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. Segundo Armstrong 
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et al. (2010) 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 o monitoramento da velocidade, da dissipação 

de energia e da tensão cisalhante de Reynolds dentro do tanque.  

No intuito de verificar o comportamento hidráulico de um 

MTP do tipo escada com ranhura vertical, este trabalho analisa 

a variação da velocidade ocorrente, de acordo com a variação 

da declividade da estrutura. 

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. 

 

 
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 Erro! Fonte 

de referência não encontrada.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. 

 

 
Fig. 4. Desenho esquemático do ADV utilizado. 
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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).  

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 Erro! Fonte de referência 

não encontrada.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 (Tomé, 

2013). 

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%. 

III.  RESULTADOS 

Como [5] levantou a capacidade natatória de três espécies. 

Este trabalho irá adotar como região restritiva a velocidade 

superior a 1,3 m/s, pois, corresponde a velocidade crítica de 

primeira maturação da espécie que possui menor capacidade de 

nado das observadas pelo referido autor. 

As Erro! Fonte de referência não encontrada.6, 7, 8 e 9 

apresentam os resultados dos campos de velocidades para a 

vazão de 1,5 m³/s e declividade de 6%, 8%, 10% e 12%, 

respectivamente. 

 
Fig. 6. Campos de velocidade quando a vazão é 1,5m³/s e declividade 6%. 

 
Fig. 7. Campos de velocidade quando a vazão é 1,5m³/s e declividade 8%. 

 
Fig. 8. Campos de velocidade quando a vazão é 1,5m³/s e declividade 10%. 
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Fig. 9. Campos de velocidade quando a vazão é 1,5m³/s e declividade 12%. 

 

Analisando os resultados, observa-se que a variação de 

vazão e declividade não promoveriam a limitação de passagem 

de peixes dentro dos tanques, visto que em todas as condições 

testadas ocorrem grandes áreas que permitiriam a passagens dos 

peixes. 

IV.  CONCLUSÕES FINAIS  

Ao fazer a comparação das vazões e declividades pode-se 

observar que o fator que influencia a limitação de área de 

passagem para peixes é a dissipação de energia. Visto que, para 

as vazões e declividades testadas o campo de velocidades e de 

tensão cisalhante de Reynolds não promoveram redução de área 

considerável por onde os peixes conseguiriam passar. 

Os resultados do campo de velocidades, dentro do tanque, 

não sofre gandes alterações com relação a redução de área 

possível de passagem, ou seja com velocidade inferior a 1,3 

m/s, com a variação da declividade e vazão. O que ocorre é o 

aumento das velocidades na região de escoamento principal 

chegando a valores muito superiores ao admitidos como ideal. 

No entando, em todas as situações os peixes conseguiriam 

passar utilizando regiões com menores velocidades. 
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