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Comparar dados experimentais e provenientes de simulação numérica

computacional, referente aos campos de velocidades, níveis de

dissipação de energia e campos de tensão de cisalhamento de Reynolds

para determinada declividade e vazão em um Mecanismo de

Transposição de Peixes (MTP) para salientar a importância da utilização

conjunta desses dois métodos nas etapas de projeto de uma obra de

engenharia.

Objetivos
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• Usinas hidrelétricas no Brasil:

• Grande potencial para aproveitamento (245 GW);

• Impactos ambientais: ictiofauna;

• Mecanismo de Transposição de Peixes (MTP), escada com ranhura

vertical:

• Garantir a conectividade longitudinal de cursos d’água;

• Escada com ranhura vertical;

• Declividade usual de 10%, podendo variar de 5 a 12,5%.

Introdução
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• Parâmetros influentes no MTP:

• Capacidade natatória dos peixes;

• Comprimento do mecanismo;

• Áreas de descanso;

• Parâmetros hidráulicos: velocidade, dissipação de energia e

tensão cisalhante de Reynolds.

Introdução
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• Possibilita a passagem em

diferentes alturas de lâmina de água;

• Formação de áreas de descanso;

• Modelos reduzidos;

• Medição de velocidade de

escoamento (ADV).

Metodologia
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Fig. 1. Mecanismo de Transposição de Peixes

do Tipo Ranhura Vertical Simples localizada no

Rio Grande na UHE de Igarapava.



• Construído em aço e vidro,

com 6,0 x 0,40 m;

• Declividade ajustável;

• Tanques são divididos por anteparos

de madeira;

• Onze tanques com 0,50 m

de comprimento.

• Declividade de 6% e

vazão de 2,35 m³/s

Metodologia - Canal em escala
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Fig. 2. Visão geral do canal com declividade variável com o 

equipamento ADV e os anteparos da escada de peixes..



• Semelhança dinâmica entre o modelo e protótipo;

• Correlação de similaridade do número de Froude:

𝐹𝑟 =
𝑉

𝑔𝐿

• Dissipação de energia inferior a 191 W/m³ (BELL, 1990):

𝑘 =
𝑄𝛾Δℎ

𝐵𝐿𝑦0

• Tensão de Cisalhamento de Reynolds inferior a 500 N/m²:

𝜏𝑥𝑦 = −𝜌𝑢′𝑣′

• CFD com o software FLOW3D 11.0.4 desenvolvido pela Flow Science,

utilizando o modelo de turbulência RNG (Renormalized Group).

Metodologia
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• Região restritiva a velocidade superior a 1,3 m/s.

Resultados
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Fig. 3. Representação dos resultados do campo de 

velocidades.

Fig. 4. Áreas com velocidade inferior a 1,3 m/s.



• Simulação numérica computacional;

• Correlação das linhas de fluxo;

Resultados
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Fig. 5. Resultado da Simulação Hidrodinâmica com 

a Velocidade em m/s.

Fig. 6. Resultados da Simulação Hidrodinâmica.



• Velocidades experimental e numérica: 2,5 m/s e 1,3 m/s.

Resultados
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Fig. 7. Comparativo entre Resultados Experimentais e Computacionais.



• Dissipação de energia e tensão cisalhante de Reynolds.

Resultados
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Fig. 8. Campos de dissipação de energia (W/m³) e tensão cisalhante de Reynolds (N/m²).



• Boa correlação das linhas de fluxo no tanque central com relação aos

resultados experimentais.

• Divergência para os valores máximos de velocidade entre dados

experimentais e numéricos.

• Em ambos os casos, para os parâmetros utilizados, o MTP apresenta-

se em condições ideais para possibilitar o deslocamento dos peixes.

• Melhorias do modelo numérico para trabalhos futuros: estudo de

independência de malhas e refinamento do gradiente de volumes

finitos.

Conclusão
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