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Analisar a influencia da declividade na variação da tensão 

cisalhante de Reynolds dentro de um tanque de Mecanismo 

de Tranposição de Peixes do tipo Ranhura Vertical 

Objectives 
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 Geração de energia elétrica no Brasil; 

 

 Impacto a migração de peixes; 

 

 Construção de Mecanismo de Transposição de Peixes; 

 

MTP tipo Ranhura Vertical 

 

Parâmetros hidráulicos 

 

Introduction 
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Methodology 
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6% < I < 12% 
l=7,5 
Q=1,5 m3/s 



Experimental results – Flutuações instantâneas 
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Experimental results - Flutuações máximas 
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 Analisando o mapa de tensão cisalhante de Reynolds, dentro do tanque a 
variação da declividade, com flutuação instantânea pode-se observar que os 
valores na maior parte do tanque se encontra abaixo de 100 N/m2;  

 
Analisando o mapa de tensão cisalhante de Reynolds, dentro do tanque a 
variação da declividade, com flutuação máxima pode-se observar que os valores 
na maior parte do tanque se encontra abaixo de 500 N/m2 , no entanto, na 
região do escoamento principal é superior; 

 
Assim, deve-se preocupar visto que 100 N/m2  é normalmente encontrado na 
natureza e 500 N/m2 é responsável por causar danos e mortes. 

 
 

Discussion 
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A variação  da declividade não influencia de maneira significativa na 

magnitude das tensões cisalhante de Reynolds, na maior parte das 

regiões do tanque, no entanto, aumenta significativamente na região de 

máxima velocidade; 

 

As tensões máximas calculadas podem ser danosas aos peixes, assim, 

trabalhos que caracterizam essa correlação dos peixes com as regiões 

precisam ser estudadas para melhor compreensão. 

 

Além disso, tem-se uma preocupação com o tempo de exposição. 

Conclusions 
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