
Influência do Incremento de Tempo no 

Estudo da Velocidade Crítica da Espécie 

Pimelodus maculatus 

Code: 05.007 

M. C. Sampaio1, E. M. F. Viana2, R. S. Alonso2, E. A. M. Rico1, 

D. M. A. Diniz  

1Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 1Programa de Pós-Graduação em 

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

UFMG. 2Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos. 

21/11/2017 1 



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, a fim de avaliar se há 

diferença significativa entre os resultados, e se há possibilidade de 

redução no tempo de ensaio. 

 

Uma vez que se consiga realizar os testes com menor incremento de 

tempo, há uma otimização no tempo total de experimento, além de 

submeter os indivíduos a um menor tempo de stress, que os causa 

injúrias. 
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• Aproveitamentos Hidroelétricos – Aumento da quantidade de 

barramentos em cursos d’agua; 

• Impactos ambientais provenientes dos barramentos: 

• Mudança do regime hidrológico; 

• Mortandade devido à passagem de peixes por turbinas e 

vertedores; 

• Impedir a migração de peixes no período de reprodução, podendo 

levar à extinção de espécies. 

• Construção de mecanismos de transposição de peixes 

     (MTP’s). 

• Levantamento da capacidade natatória de espécies 

     neotropicais. 
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• Tipos de velocidades de peixes: 

• Sustentável; 

• Explosão; 

• Prolongada – Velocidade Crítica. 

• Testes realizados baseado no respirômetro de Brett, onde a cada 

incremento de tempo ∆t pré-definido é acrescido um incremento de 

velocidade ∆U. 
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• Escolha da espécie: Pimelodus maculatus 

Methodology 
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• Representativo na bacia do 

Rio São Francisco; 

• Ordem Siluriforme; 

• Características: Peixe de 

couro, de hábitos noturnos e 

nado próximo ao fundo. 



• Realização dos testes em aparato baseado no respirômetro de Brett: 

• DN = 250 mm; 

• Incremento de velocidade = 0,05 m/s 

• Incrementos de tempo = 4 e 5 minutos 

• Ucrit determinada pela equação: 

 

𝑈𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝑈𝑚𝑎𝑥 +  
𝑇𝑓

𝑇𝑖
 𝑥 ∆𝑈 
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• Comparação dos resultados com incrementos de tempo de 4 e 5 

minutos; 

• Construção de gráficos em comp/s, para que o fator comprimento dos 

indivíduos não influencie os resultados obtidos; 
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Gráfico 1: Resultado dos testes de CNP para indivíduos testados com 4 e 

5 minutos de incremento de tempo. 
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Gráfico 2: Resultado dos testes de CNP para indivíduos testados com 4 e 

5 minutos de incremento de tempo em box plot. 



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.  

Discussion e Conclusions 
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