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RESUMO
GUIDINI, L. V. Estudo experimental do escoamento em um sistema de
transposição de peixes do tipo ranhura vertical. 2017. 61 Páginas. Trabalho de
Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Curitiba, 2017.
A matriz energética brasileira é predominada pela produção de energia
hidrelétrica, fonte que causa modificações nas condições naturais do rio e impede a
migração dos peixes. Para amenizar esses impactos, propõe-se a construção de
sistemas de transposição de peixes (STP), estruturas hidráulicas que permitem que
o animal supere o obstáculo à migração por meio da dissipação de energia. No
Brasil, a enorme diversidade de peixes requer sistemas complexos e menos
seletivos, como as escadas do tipo ranhura vertical. O principal objetivo deste
trabalho foi avaliar as características do escoamento de uma escada de peixe do
tipo ranhura vertical. Com esse propósito, construiu-se um modelo reduzido, para
determinação de parâmetros hidráulicos e correlação dos dados com um protótipo
em escala 1:40. Foram feitos ensaios de profundidade, velocidade e de visualização
do escoamento para declividades de 1,5% e 3,0%. Os resultados obtidos foram
comparados com os dados da ictiofauna disponíveis na literatura. Observou-se que
para a configuração sugerida, os peixes apresentariam dificuldades para transpor o
sistema, uma vez que a estrutura dissipou muita energia e as velocidades do
escoamento foram superiores às da ictiofauna. A partir deste trabalho, foi possível
avaliar a importância de analisar previamente a configuração da estrutura a ser
construída, de modo que os parâmetros hidráulicos sejam adequados aos peixes
que farão uso da estrutura, não tornando-as ineficientes.
Palavras-chave: Sistema de transposição de peixes. Escada de peixe do tipo
ranhura vertical. Modelo reduzido. Capacidade natatória. Parâmetros hidráulicos.

ABSTRACT
GUIDINI, L. V. Experimental study of the flow in a vertical slot type fishway.
2017. 61 Pages. Completion of course work. (Bachelor of Civil Engineering) –
Federal Technological University of Paraná. Curitiba, 2017.

The Brazilian energy matrix is predominated by the production of
hydroelectric energy, a source that causes modifications in the river’s natural
flow leading to obstruction of fish migration. In order to mitigate these
impacts, it is proposed to construct a mechanism of fish transposition (STP),
which consists of a hydraulic structure allowing the animal to overcome the
obstacle to migration by means of energy dissipation. In Brazil, the enormous
diversity of fish species requires complex systems, which reduce selectivity,
such as vertical slot type fishways. The main goal in this study was to
evaluate the characteristics of the flow for a vertical slot fishway. For this
purpose, a reduced model was build with a view to determine hydraulic
parameters and later correlation with a 1:40 scale prototype. Tests related to
depth, velocity and flow visualization were performed for inclinations of 1.5%
and 3.0%. The obtained results were then compared to the ichthyofauna data
available. It was noticed that for the suggested configuration, the fish would
have difficulties to transpose the system, since the structure dissipated too
much energy and the flow velocities were superior to those deemed
acceptable for the studied physiology. Thus, it was possible to evaluate the
importance of previously analyzing structure’s configuration before actual
construction, so that hydraulic parameters are adequate for the fish that will
use the system, not rendering it inefficient.
Key-words: Fish transposition system. Vertical slot fishway. Reduced model.
Swimming capability. Hydraulic parameters.
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1 INTRODUÇÃO
O potencial hídrico brasileiro marcou o crescimento socioeconômico do país
ao longo de sua história. A otimização desse recurso deu-se, especialmente, pela
segmentação dos rios por meio de barragens. Essas, inicialmente, foram
construídas com a finalidade de irrigação, reservatório e controle do nível d’água e
posteriormente, para a produção de energia. A hidreletricidade contribui
significativamente com a formação da matriz elétrica brasileira. Essa fonte, apesar
de conhecida como renovável e limpa, causa grandes impactos ao ambiente e à
sociedade, como o desmatamento, mudança do ciclo hidrológico, modificação das
condições naturais do rio e impedimento da migração de peixes (CAVALCANTE,
2011).
Para a construção de uma usina hidrelétrica, um grande volume de água
deve ser represado através de uma extensa barragem. Isso forma um grande
obstáculo para a livre circulação de animais aquáticos, fator que prejudica o período
no qual os peixes sobem o rio para desova, denominado piracema. Para facilitar
esse processo, engenheiros e biólogos devem atuar em conjunto, de forma a
construir um mecanismo que permita a passagem segura dos peixes. Esses
mecanismos, também conhecidos como Sistemas de Transposição de Peixes (STP),
são canais, séries de tanques ou estrutura hidráulica semelhante que permitem que
o animal supere o obstáculo à migração (MCLEOD; NEMENYI, 1941).
A construção dessas estruturas é uma antiga prática europeia, datada do
século 17, que foi porém mais desenvolvida nas últimas décadas (MCLEOD;
NEMENYI, 1941). Os STPs de uma forma geral podem ser do tipo escada, eclusa
ou elevador. No hemisfério norte, esse conceito é bem consolidado e há inúmeros
exemplos de transposição bem sucedidos. No Brasil, a primeira escada foi
construída em 1911 na barragem da UHE Itaipava, no estado de São Paulo
(SANAGIOTTO, 2007).
Para a eficiência do projeto de STP devem-se conhecer as características
das espécies beneficiadas, a fim de atender as necessidades das mesmas. No
exterior, os STPs atendem, em geral, peixes anádromos - vivem no mar, mas
desovam nos rios. Já os peixes brasileiros são predominantemente potamódromos -
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vivem e se reproduzem em águas continentais. Essas diferenças devem ser
consideradas no planejamento e execução do sistema.
No Brasil, a enorme diversidade de espécies de peixes requer STPs mais
complexos, que reduzam a seletividade, permitindo a passagem de várias espécies.
Estudos a esse respeito são, entretanto, muito recentes no país e é por isso que a
maioria dos sistemas existentes foi construída com base em estudos de outros
países (COLETTI, 2005).
Das estruturas construídas na América do Sul, sabe-se muito pouco sobre
suas eficiências. De acordo com o estudo de Pompeu et al. (2012), estima-se que
mais de 60% das espécies vistas a jusante das barragens nesses países utilizam
uma passagem de peixes. Entretanto, existe uma alta dominância nesse percentual,
uma vez que poucas espécies (de 3 a 5) representam mais de 80% dos indivíduos
que concluem a passagem.
A construção dos STPs deve portanto, buscar conciliar as características dos
peixes neotropicais com os parâmetros hidráulicos das estruturas a eles destinadas,
a fim de maximizar a eficiência. Desta forma, para garantir o equilíbrio das condições
da ictiofauna com a demanda energética do país, são de extrema necessidade
estudos que visem a otimização dos STPs.
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Objetivo Geral
O objetivo geral deste trabalho é avaliar as principais características
hidráulicas do escoamento em uma escada de peixe do tipo ranhura vertical e
compará-las com dados selecionados de ictiofauna disponíveis na literatura.
1.1.2 Objetivos Específicos
Este trabalho tem como objetivos específicos:

• Construir um modelo reduzido em escala 1:40;
• Verificar a influência da declividade no nível d’água e na potência dissipada por
unidade de volume;
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• Definir os perfis verticais de velocidade situados na ranhura de entrada, ranhura
central e ranhura de saída da estrutura de transposição de peixes, para
declividade de 1,5% e 3,0%

• Definir o perfil horizontal de velocidade na área central da estrutura de passagem
de peixes, para declividades de 1,5% e 3,0%;

• Determinar o padrão do escoamento através de visualização, registrada por fotos
e/ou filmagem;

• Comparação de parâmetros hidráulicos selecionados com as características da
ictiofauna.
1.2 JUSTIFICATIVA
Nas últimas décadas, com o esclarecimento da população quanto aos
impactos ambientais causados por barragens, cresceu a preocupação do uso
eficiente de STPs. Esses que uma vez foram considerados desnecessários, hoje são
objetos de interesse de pesquisadores e ambientalistas.
No Brasil, há pouco conhecimento sobre as espécies de peixes e suas
características, como por exemplo, a capacidade natatória e suas rotas de migração.
Entretanto, sabe-se que muitas das espécies de piracema não conseguem utilizar os
mecanismos de passagem de forma eficiente. Portanto torna-se indispensável que
cada região conheça a ictiofauna local, de modo que a estrutura atenda a
necessidade dos peixes que ali vivem (COLETTI, 2005).
O fato de haver pouco conhecimento sobre as espécies migratórias, não
deve porém, ser um pretexto para não se pensar em uma solução de transposição
em uma barragem. Na ausência do conhecimento das espécies alvo, o STP deve
ser projetado de forma versátil e com possibilidades de modificações (LARINIER,
2001).
Para determinar a eficiência do sistema, variáveis hidrodinâmicas, tais como
velocidade e turbulência, devem ser observadas. Reduzi-las apropriadamente a
partir da escolha do modelo adequado é uma das etapa importante do planejamento
(MAO et al., 2012). Uma maneira de otimizar os projetos, reduzir custos e definir as
características adequadas do escoamento é a simulação por meio de modelos
experimentais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 SISTEMAS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES
STPs são estruturas hidráulicas construídas para que os peixes consigam
superar uma obstrução, tais como barragens e eclusas, permitindo a migração dos
mesmos. Além disso, os STPs tem a função de equilibrar as funções ecológicas de
montante e jusante de um rio, desempenhando assim, um papel insubstituível na
proteção dos peixes e seu habitat. Um projeto requer conhecimentos das áreas de
hidráulica, ecologia, economia e de engenharia e deve combinar as características
da estrutura com a capacidade natatória dos peixes (GUO et al., 2012; AN et al.,
2016).
Estes dispositivos devem garantir a subida dos peixes para desova e permitir
o retorno das larvas, peixes pequenos e adultos (VIANA, 2007). Entretanto, ainda há
muitos STPs que não consideram a migração com um fenômeno de ida e volta.
Assim, muitas vezes, os peixes utilizam turbinas e vertedouros em UHE como
caminhos para transposição para jusante, agravando a taxa de mortalidade dos
mesmos (COLETTI, 2005).
Os STPs podem ser agrupados em três categorias: eclusas, elevadores e
escadas. A utilização dos dispositivos varia de acordo com o custo do
empreendimento e sua inclinação. Escadas são consideradas usuais em desníveis
inferiores a 10 m, eclusas são utilizadas até 40 m e elevadores possibilitam a
transposição em qualquer faixa de desnível (COLETTI, 2005).
2.1.1 Eclusas
As esclusas são formadas por um canal que liga o reservatório de jusante
com o de montante e opera através do acionamento de comportas. Como é ilustrado
na Figura 1, quando os peixes são atraídos para o interior da câmara inferior, a
comporta se fecha. Então uma válvula é aberta até que o nível d'água da câmara
alcance o nível do reservatório superior. Em seguida, a comporta da câmara superior
se abre e os peixes conseguem transpor o sistema. Quando finalizado, o processo
se inicia novamente (VIANA, 2007).

15

Figura 1 - Esquema de uma eclusa de peixes
Fonte: Adaptado de Viana (2005)

A eficiência das eclusas depende do comportamento do peixe, uma vez que
ele deve permanecer na câmara enquanto outros peixes são atraídos para dentro da
estrutura, em seguida, deve subir juntamente com o nível de água que é adicionado
à câmara, saindo da mesma antes que ela seja esvaziada (LARINIER, 2001).
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Apesar de todas as precauções para assegurar que o sistema seja
adequado para as espécies alvo, várias eclusas demonstraram-se pouco eficientes
ou completamente ineficientes. Um dos aspectos desfavorável às eclusas é a
capacidade limitada de transporte de peixes, devido à natureza descontínua de
operação e ao volume restrito da câmara inferior (TRAVADE, 2002).
Ainda é possível que os peixes utilizem casualmente eclusas de navegação
para realizar a transposição, no entanto, há baixa atratividade nestes dispositivos,
uma vez que o escoamento é calmo nessas regiões, onde se manobram as
embarcações (TRAVADE, 2002).
2.1.2 Elevadores
Os elevadores são dispositivos que transportam os peixes de jusante para
montante por meio de equipamento mecânico. Esses podem ser tanques erguidos
por cabos, caminhões-tanque, tanques em planos inclinados e outros (COLETTI,
2005). Quando o elevador é levantado, os peixes e uma pequena quantidade de
água são levantados até alcançarem o topo da barragem. Neste momento, a parte
inferior do dispositivo é inclinada para frente para ser esvaziado a montante
(LARINIER, 2001).
A maior vantagem dos elevadores em relação aos outros STPs está no custo
de construção, uma vez que é praticamente independente do desnível da barragem.
Além disso, também são considerados menos seletivos para espécies que tem
dificuldade de utilizar outros sistemas (LARINIER, 2001). Por essa razão, vêm
ganhando destaque na América do Sul, onde há alta diversidade e pouca
informações sobre as espécies (COLETTI, 2005). A principal desvantagem deste
sistema é o alto custo de operação e manutenção (LARINIER, 2001).
No Brasil, há dois STPs do tipo elevador: na UHE Sérgio Motta (Porto
Primavera) e na UHE de Funil, que vencem desníveis de 29m e 50m,
respectivamente. Na Figura 2 é ilustrado o elevador da UHE de Funil, cujo sistema
consiste em uma caçamba com capacidade de 8m3 e é içada por um guincho com
capacidade para 12 toneladas (SANAGIOTTO, 2007).
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Figura 2 - Elevador de UHE de Funil
Fonte: Peyrani (2003)

2.1.3 Escadas
A escada de peixe é o STP mais popular e utilizada em todo mundo.
Consiste em um canal inclinado dividido em tanques por meio de barreiras,
defletores ou vãos. Esses tanques têm como principais objetivos oferecer uma área
de descanso para os peixes e assegurar a dissipação de energia. É composta
essencialmente por entrada, centro e saída, sendo a entrada considerada a parte
mais importante. Atrair o peixe é um fator crucial para o bom funcionamento da
escada e depende do comportamento de cada espécie. Fluxos muito turbulentos,
tendem a criar redemoinhos próximo a entrada, que confundem os peixes e
dificultam sua localização (ANDRADE et al., 2011; KATOPODIS, 1992; LARINIER,
2001).
Para determinar a localização da entrada, deve-se levar em conta as
velocidades do escoamento a jusante da barragem, o regime hidrológico do rio e o
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caminho para o peixe chegar ao barramento. A profundidade do escoamento na
entrada é também um aspecto importante e não deve ser muito elevado e
inacessível ao peixe. Pode ser necessário utilizar um sistema de fluxo auxiliar na
entrada, para fornecer uma corrente adicional de atração, principalmente em épocas
de maiores fluxos. A saída deve ser planejada a fim de que o peixe não fique
desorientado e possa se adequar às novas condições do escoamento. É
recomendável que sejam posicionadas onde há fluxo para jusante (SANAGIOTTO,
2007).
Os principais parâmetros de uma escada de peixes são a sua dimensão e as
propriedades geométricas das paredes que separam os tanques. Essas
características aliadas ao nível de água a jusante e a montante do sistema
determinam o comportamento hidráulico da passagem, isto é, a vazão de
escoamento, a diferença de nível e o padrão de escoamento de cada tanque
(LARINIER, 2001).
A declividade das escadas varia geralmente entre 5% e 12%, dependendo
da espécie alvo da transposição. Podem ser construídas em linha reta ou em curvas,
e quando houver desvios, os mesmos devem ser curvos, a fim de evitar a
desorientação dos peixes (SANAGIOTTO, 2007).
No início do desenvolvimento das barragens, engenheiros e ambientalistas
se preocuparam em desenvolver sistemas de transposição para montante. As
passagens através de vertedouros e turbinas não eram considerados danos
significativos à transposição de peixes para jusante. Entretanto, experimentos
mostraram problemas associados a migração para jusante (LARINIER, 2001).
Para evitar que os peixes atravessem por meio de vertedouros ou turbinas
podem ser instaladas barreiras físicas ou elétricas, impedindo a passagem dos
peixes por esses caminhos. Acredita-se que o sucesso da transposição para jusante
através das escadas está fortemente relacionado ao posicionamento da saída do
canal e a facilidade de os peixes o encontrarem (SANAGIOTTO, 2007).
• Escada tipo Denil
A primeira escada do tipo Denil foi desenvolvida na Bélgica pelo engenheiro
civil Go Denil. Esse modelo consiste em um canal retangular com anteparos e
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aberturas centrais, com o objetivo de reduzir a velocidade do escoamento, conforme
Figura 3.

Figura 3 - Esquema de escada do tipo Denil
Fonte: Clay (1995)

Ao longo dos anos, várias versões da escada de Denil foram desenvolvidas
e usadas como STPs. Entre as mais comuns, destacam-se a escada plana,
constituídas por uma série de anteparos planos inclinados 45° para montante
(LARINIER, 2002-a; KATOPODIS, 1992). Na Figura 4, pode ser vista uma escada
tipo Denil, construída em Easthampton nos EUA.

Jusante

Montante
Figura 4 - Escada do tipo Denil
Fonte: Dan Crowley (2015)
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Os espaços entre os anteparos são projetados a fim de gerar turbulência e
assim dissipar energia, alcançando velocidade apropriadas para a transposição. O
escoamento é muito turbulento com alta dissipação de energia no canal e a
recirculação do fluído entre os anteparos exerce uma redução da tensão de
cisalhamento (KATOPODIS, 1992). Essas passagens são instaladas com inclinação
de 15 a 20% e apresentam um regime de escoamento mais turbulento do que as
demais escadas (SANAGIOTTO, 2007).
Essas escadas são entretanto, muito seletivas e mais adequadas para
espécies com velocidade de nado e resistência suficientes. São utilizadas
principalmente por espécies como salmão, truta do mar e lampreia-marinha, para os
quais a estrutura costuma ser bem efetiva (LARINIER, 2008).
• Escada tipo Ranhura Vertical
A escada de peixe do tipo ranhura vertical consiste em um canal retangular
com fundo inclinado, dividido em tanques por meio de septos e ranhuras. A água
escoa por esse canal, passando de um tanque para o outro através das ranhuras.
Ao passar entre os septos o escoamento forma um jato e a energia é dissipada pela
movimentação no tanque (ALVAREZ-VÁZQUEZ et al., 2007). Parte do escoamento é
revertido para montante, conforme pode ser visto na Figura 5, criando essas regiões
de recirculação nos tanques, onde o escoamento é mais lento, possibilitando o
descanso dos peixes antes de continuar a transpor o sistema (GUO et al., 2012).

Figura 5 - Esquema de escada do tipo de ranhura vertical
Fonte: Adaptado de Clay (1995)
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A escada de peixe do tipo ranhura vertical pode ser adaptada a diferentes
situações locais, especialmente ao escoamento dos rios e a variação do nível da
água. Nessas estruturas, o dimensionamento do tanque é um importante parâmetro
para estabelecer o padrão do escoamento. As características geométricas da parede
que separa duas ranhuras, bem como o desnível entre os tanques determinam as
condições hidráulicas do escoamento, tais como a distribuição da velocidade e o
fluxo que passa entre as ranhuras (TARRADE et al., 2011).
Os principal critérios para projetar uma escada do tipo ranhura vertical são a
máxima perda de carga (H) e a máxima energia dissipada (Pv) (TARRADE et al.,
2011). Esses modelos possuem habilidade de suportar grandes variações de nível
de água, uma vez que a velocidade é mantida nas ranhuras em grandes
profundidades. Geralmente, essa variação é de 20 cm para peixes de água doce e
inclinação de 10% (KATOPODIS, 1992).
Experimentos mostram que quando uma escada de peixe é bem projetada, a
estrutura opera com baixa seletividade, podendo ser atravessada por várias
espécies (LARINIER, 2008). Um bom exemplo desse modelo é a escada da UHE de
Igarapava- MG, mostrada na Figura 6.

Jusante

Montante

Figura 6 - Escada de peixe da UHE de Igarapava-MG
Fonte: Frederico Crema Leis (2002)
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A vantagem desse modelo é a possiblidade de o peixe nadar a qualquer
profundidade, uma vez que a velocidade da água é constante nas ranhuras até em
grandes profundidades. Isso significa que a escada de ranhura vertical pode ser
construída na profundidade necessária (KATOPODIS, 1992).
• Escada do tipo Tanque Vertedouro
A escada do tipo tanque vertedouro consiste em um canal retangular
inclinado dividido em piscinas por meio de vertedouros simples, que podem cobter
abertura (retangular ou triangular) ou orifício, de acordo com o esquema da Figura 7.
O escoamento pode ocorrer sobre vertedouros livres (plunging flow), conforme o da
Figura 8, ou sobre vertedouros submersos (streaming flow), dependendo da altura
da lâmina da água, para uma determinada inclinação e comprimento (CLAY, 1995;
KATOPODIS, 1992).

Figura 7 - Esquema de escada do tipo tanque vertedouro
Fonte: Clay (1995)

No vertedouro livre, a perda de carga em cada vertedouro produz um jato de
água, que dissipa energia através da turbulência. Neste modelo, o nível de água a
jusante fica abaixo da altura do obstáculo, exigindo que o peixe salte para transpor o
obstáculo, o que torna a estrutura muito seletiva. No vertedouro submerso, um jato
superficial com profundidade aproximadamente uniforme escoa por cima,
recirculando a água nas piscinas. A dissipação de energia, neste caso, ocorre pela
tensão de cisalhamento entre o jato e a massa de água que recircula na piscina
(COLETTI, 2005; KATOPODIS, 1992).
Um problema que pode ocorrer nessas estruturas é que a velocidade sobre
o vertedouro pode exceder a velocidade crítica necessária para subida do peixe,
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impedindo que o mesmo se mova em direção ao escoamento (ANDRADE et al.,
2011).

Montante

Jusante

Figura 8 - Escada do tipo tanque vertedouro
Fonte: Larinier (2001)

• Escada do tipo Canal Natural
Esse tipo de estrutura é adequado quando um STP deve ser instalado
próximo a uma barragem, cuja estrutura não pode ser modificada e quando há
espaço suficiente. A inclinação varia entre 2 e 5%, dependendo da espécie do local
(LARINIER, 2002-c).
A maior desvantagem deste sistema é a enorme dimensão e a dificuldade de
considerar as variações do nível da água à montante. A energia é dissipada por meio
de rochas posicionadas como num curso natural de água. Os critérios de projetos
são similares aos demais STPs. Se o nível de montante varia significativamente,
deve ser instalada uma seção de controle para limitar o escoamento, geralmente,
recomenda-se a utilização de uma escada do tipo ranhura vertical (LARINIER,
2008).
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No Brasil, foi construído um rio artificial, de aproximadamente 8km de
extensão, para vencer os 120m de desnível da barragem Itaipu Binacional,
visualizado na Figura 9 (SANAGIOTTO, 2007).

Jusante

Montante

Figura 9 - Escada tipo canal natural em Itaipu Binacional
Fonte: Itaipu (2012)

2.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL
Apesar da importância e necessidade dos STPs, há poucas legislações que
tornem sua implementação uma exigência. Em âmbito nacional, tramitou na Câmara
dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.630, de 1998, apresentada pela deputada Maria
Elvira, que "Torna obrigatória a implantação de escadas para peixes em barragens
construídas em cursos d'água de domínio da União”. Entretanto, o projeto foi
arquivado em janeiro de 2003.
Algumas legislações estaduais porém, estabelecem a obrigatoriedade da
construção dos mecanismos em barragens, como por exemplo a Lei nº 12.488/1997
do estado de Minas Gerais e a Lei

nº 9.798/1997 do estado de São Paulo. No

Paraná, a exigência da construção de STPs é assegurada pela Lei nº 15.446/2007,
cujo artigo 1º estabelece:
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Torna obrigatória a construção de canais apropriados para facilitar a piracema nos
reservatórios das usinas geradoras de energia elétrica e reservatórios de água de
propriedade das empresas, sejam de natureza estatal ou privada, que tenham
reservatórios localizados no território paranaense.
Entretanto, desde o início do século XXI, com a obrigatoriedade de estudos
de impacto ambiental para novos empreendimentos, tornaram-se mais frequentes as
construções de STPs. No Quadro 1, apresentam-se os principais STPs construídos
no país.
Ano

Barragem

Rio

Local

STP

1906

Salto Grande

Atibaia

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

1911

Itaipava

Pardo

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

1911

São Joaquim

Sapucai
Paulista

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

1913

Gavião Peixoto

Jacaré Guaçu

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

1920

Cachoeira das
Emas

Mogi Guaçu

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro /
Orifício

1926

Dourados

Sapucai Mirim

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

Sorocaba

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro

1942 Fazenda Cachoeira
1943

Salto Mauá

Tibagi

PR

Escada tipo Tanque Vertedouro

1959

Pilões

Triunfo

PB

Escada tipo Tanque Vertedouro

1960

São Gonçalo

Piranhas

PB

Escada tipo Tanque Vertedouro

1971

Piraju

Paranapanema

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

1972

Salto Moraes

Tijuco

MG

Escada tipo Tanque Vertedouro

1972

Bom Retiro do Sul

Taquari

RS

Escada tipo Tanque Vertedouro

1973

Amarópolis
Anel de Dom
Marcos

Jacuí

RS

Escada tipo Tanque Vertedouro

Jacuí

RS

Escada tipo Tanque Vertedouro

1973

Fandango

Jacuí

RS

Escada tipo Tanque Vertedouro

1973

Mendubim

RN

Escada tipo Tanque Vertedouro

1980

Poço do Barro

CE

Escada tipo Tanque Vertedouro

1985

Guaramirim

Itapocu

RN

Escada tipo Tanque Vertedouro

1992

Itaipu
(experimental)

Paraná

PR

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

1973

Quadro 1: STPs construídos no Brasil (continua)
Fonte: Adaptado de Martins (2005)
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Ano
1994

Barragem
Mogi Guaçu

Rio
Mogi

Local
SP

STP
Escada tipo Tanque Vertedouro

1999

Igarapava

Grande

MG

Escada tipo Ranhura Vertical

1999

Sergio Motta

Paraná

SP

Elevador

2000

Sergio Motta

Paraná

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

Canoas I

Paranapanema

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

Canoas II

Paranapanema

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

2001

Lajeado

Tocantins

MG

2003

Piraju

Paranapanema

SP

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

2003

Santa Clara
Engenheiro José
Mendes Júnior
Itaipu

Mucuri

MG, BA

Elevador

Grande

MG

Elevador

Paraná

PR

Escada tipo Canal Natural

Doce

MG, ES

Escada tipo Ranhura Vertical

2000
2000

2004
2004
2005

Eliezer Batista
(Aimorés)

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

2006

Peixe Angical

Tocantins

TO

Escada tipo Tanque Vertedouro
com Orifício

2011

Santo Antonio

Madeira

RO

Escada tipo Ranhura Vertical

2016

Belo Monte

Xingu

PA

Escada tipo Ranhura Vertical

Quadro 1: STPs construídos no Brasil (conclusão)
Fonte: Adaptado de Martins (2005)

De acordo com o Quadro 1, publicado por Martins (2005), a primeira escada
de peixes brasileira foi construída em 1906 em Atibaia-SP. A partir de então e até o
início da década de 90, predominou-se a construção de escadas do tipo tanque
vertedouro, que em muitos casos, são ineficientes para os peixes neotropicais. A
partir da década de 90, percebe-se o aparecimento de outras concepções de STPs,
como os elevadores e as escadas do tipo ranhura vertical, que reduzem a
seletividade de peixes e por sua vez, apresentam maior eficiência.
Observa-se ainda, que a predominância dos STPs concentra-se entre os
estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, regiões onde há grande número de
centrais hidrelétricas e também, onde as legislações asseguram a obrigatoriedade
de implementação de STPs.
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2.3 ICTIOFAUNA E CAPACIDADE NATATÓRIA
Os peixes são vertebrados aquáticos que realizam o seu processo
respiratório através de brânquias, órgãos ramificados que permitem a absorção do
oxigênio dissolvido na água e a saída dos resíduos da respiração. Outra
característica importante, ilustrada na Figura 10, dos peixes é a presença de
nadadeiras pares, que servem como propulsores e as nadadeiras medianas, que
além desta função, também são estabilizadoras. As propriedades da água
influenciam fortemente o comportamento dos peixes, podendo se orientar
sensorialmente por meio dela. A visão dos peixes é complementada por outros
sentidos, especialmente pela detecção de movimentos da água, por meio do sistema
de linhas laterais (POUGH et al., 2003).

Figura 10 - Sistema de nadadeiras
Fonte: Pompeu apud Santos (2007)

Os peixes podem ser classificados em potamódromos e diádromos. O
primeiro grupo vive, exclusivamente, em águas doces, sendo suas zonas de
reprodução e alimentação separadas por alguns metros ou muitos quilômetros. O
segundo grupo tem seu ciclo de vida parte em águas doces, parte em águas
salgadas, sendo necessário percorrer um longo percurso para a reprodução. Este
grupo é ainda subdivido em anádromos e catádromos, sendo que os anádromos se
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reproduzem em águas doces e crescem em águas salgadas e os catádromos o
inverso (LARINIER, 2001).
Para sua locomoção, utilizam um sistema propulsor que se divide em dois
elementos: as nadadeiras, que tem função de transferir o movimento do peixe para
água, e o músculos, que são responsáveis por direcionar os propulsores. Assim, os
peixes nadam com diferentes velocidades, dependendo das estruturas utilizadas do
sistema propulsor e de acordo com as suas necessidades de sobrevivência
(SANTOS, 2004; WEBB, 1993). A habilidade de nadar é fundamental para o
sucesso da piracema. Ao nadar em direção a montante, o peixe atravessa vários
regimes de escoamento e diferentes velocidades. Eles são capazes de superar
essas condições diversas por meio de três níveis de velocidade, classificados em
velocidade de explosão, navegação e sustentação (KATOPODIS, 1992).
A velocidade de explosão requer intenso esforço e sustentação, além de não
poder ser mantida por muito tempo (poucos segundos). Neste nível, praticamente
toda a força muscular é provida por mecanismos anaeróbicos (músculos brancos),
envolvendo transformação de glicogênio em ácido lático. Essas reações aumentam
a resistência do peixe e sua capacidade de se mover rapidamente, porém, as
reservas de glicogênio nos músculos são limitadas e, a partir de uma certa
concentração de ácido lático, pode haver contrações musculares. No nível de
navegação o peixe pode manter a velocidade por horas, sem causar mudanças
fisiológicas em seu organismo. Nestas situações, são utilizados os músculos
vermelhos, responsáveis por atividades aeróbicas. A velocidade de sustentação
pode ser mantida por alguns minutos, porém também gera cansaço nos peixes.
Neste nível, o peixe usa mecanismos aeróbicos e anaeróbicos em proporções que
variam de acordo com o esforço produzido (LARINIER, 2002-b).
Um dos principais fatores a ser considerado no projeto de um STP é a
capacidade natatória dos peixes, expressa em termos de velocidade de nado e
resistência, isto é, o tempo que o peixe consegue manter essa velocidade. A
velocidade de nado é uma função da frequência máxima de batida da cauda. Assim,
o valor máximo depende especialmente do comprimento do peixe e da temperatura
da água (LARINIER, 2002-b). Algumas espécies além de nadar, também são
capazes de saltar, sendo esse movimento uma função do ângulo de propulsão
(MARTINS, 2000).
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Das várias ordens de peixes existentes no Brasil, destacam-se quatro:
characiformes, siluriformes, perciformes e gymnotiformes. Sendo nas duas
primeiras, encontradas a maioria dos peixes migradores conhecidos. Os
characiformes abrangem muitos peixes de valor comercial como os curimatãs, piaus,
dourados e pacus, enquanto os siluriformes, conhecidos como peixes de couro ou
placas ósseas, abrangem os surubins e os jaús (SANTOS, 2004).
Além das características próprias de cada peixe, fatores ambientais também
podem ser responsáveis por alterarem a capacidade natatória, sendo a temperatura
o principal deles, pois afeta diretamente o metabolismo dos peixes, influenciando os
seus movimentos (SANTOS, 2004). Outras características ambientais às quais são
sensíveis o teor de oxigênio dissolvido, a luz, os ruídos, entre outros (LARINIER,
2002-b).
2.4 PARÂMETROS HIDRÁULICOS
Há três elementos básicos para garantir a eficiência de um STP: o curso da
água, as espécies de peixe e a estrutura em si. O projeto deve, portanto, considerar
os requisitos exigidos pelos dois primeiros elementos. As propriedades
hidrodinâmicas devem coincidir com a capacidade natatória dos peixes, para os
quais a estrutura é projetada. Portanto, é importante prever a distribuição da
velocidade e a distribuição de profundidade em cada tanque (RODRÍGUEZ et al.,
2006). A eficiência de um STP deve, entretanto, considerar não apenas a distribuição
de velocidade, como também a dissipação de energia em todos os níveis dos
tanques. Quanto maior a dissipação de energia, mais difícil será para o peixe nadar
em direção a montante (GUO et al., 2012).
De acordo com alguns estudos, o comprimento de cada tanques é a
principal dimensão geométrica que afeta o escoamento em uma escada de peixes.
Seu aumento relaciona-se ao aumento da velocidade de recirculação, devido a
diferença de nível entre os tanques. Tanto a largura da ranhura quanto a largura do
tanque causam impactos menos significativos no escoamento (BERMUDÉZ et al.,
2010).
A inclinação da estrutura e a abertura das ranhuras impactam a seletividade
da escada, uma vez que pequenas alterações nessas características, podem
provocar mudanças significativas no escoamento. Essas mudanças podem dificultar
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a passagem de algumas espécies, por isso, conhecer as espécies neotropicais, é
fundamental para a otimização do projeto (POMPEU et al, 2009).
Além dos parâmetros citados, a turbulência também é uma variável
importante para melhorar as configurações geométricas que buscam alto
desempenho (ANDRADE et al., 2016). Os parâmetros de turbulência podem ser
estimados a partir de dados de velocidade e são apresentados a partir da energia
cinética turbulenta, da intensidade da turbulência e das tensões de Reynolds
(SANAGIOTTO et al., 2011).
2.5 PARÂMETROS HIIDRÁULICOS VS. ICTIOFAUNA
Os objetivos biológicos da construção de um STP varia de acordo com o
local e ainda com a espécie considerada. O conceito de eficiência é portanto, muito
abrangente e pode ser definido apenas quando seu objetivo for alcançado. Na
América do Sul, muitos STPs foram construídos com base em experiências norteamericanas e européias, que em geral não são apropriados as espécies desta
região (LARINIER, 2001).
Enquanto no hemisfério norte a maioria das espécies migradoras são
diádromas e desovam apenas uma vez em seu ciclo de vida, no Brasil, predominam
as espécies potamódromas e, geralmente, há desova uma vez por ano. Isso
contribui para diferenciar a capacidade natatória entre os peixes brasileiros e os de
clima temperado. Assim, utilizar as características de peixes de clima temperado
para projetar estruturas no Brasil, pode resultar em ineficiência nos sistemas ou
superdimensionamento dos mesmos, já que esses poderiam ser mais íngremes e
portanto menos extensos (SANTOS, 2004).
A capacidade natatória e de salto depende da espécie, do tamanho, das
condições físicas e das condições da temperatura ambiente. A dificuldade de passar
por um obstáculo é portanto relacionada à geometria do mesmo, à espécie alvo e às
condições do escoamento. Em uma escada de peixes, a capacidade natatória é uma
das características mais importantes em relação ao projeto, uma vez que por meio
dela são definidas as velocidades máxima e mínima na estrutura, determinando-se
assim a declividade da mesma (LARINIER, 2002-b; SANTOS, 2004).
Na escada de peixes, devem existir regiões de baixa velocidade para
permitir o descanso e, ainda, regiões de velocidade mais elevada, com fluxo
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suficientemente atrativo para que o peixe siga o percurso da transposição. No
entanto, é necessário que a velocidade do escoamento coincida com a velocidade
das espécies abrangidas pelo sistema de transposição. Por isso, escadas do tipo
piscina vertedouro são mais adequadas para peixes com capacidade de salto e
escadas de ranhura vertical para peixes com maior capacidade de explosão (MAO et
al., 2012; SANAGIOTTO et al., 2011).
Em escadas do tipo ranhura vertical, as variáveis mais consideradas na
avaliação de sua eficiência são a velocidade na ranhura, o nível de água, o padrão
do escoamento e a potência dissipada por unidade de volume. A velocidade na
ranhura é um critério muito importante, pois atravessa-la, requer que o peixe alcance
sua velocidade de explosão. Desta forma, faz-se necessário que a velocidade na
ranhura seja menor que a velocidade de explosão da espécie alvo (BERMÚDEZ et
al., 2010; SANAGIOTTO et al., 2012).
A potência dissipada por unidade de volume varia entre as espécies, assim
como a velocidade. Para o salmão do pacífico, os valores usais variam entre
0,150kW/m3 e 200kW/m3, de acordo com Larinier (1987). Bell (1973) propôs o limite
de 0,191 kW/m3, valor mais comum e utilizado para o dimensionamento. Para
espécies fluviais, recomenda-se valores entre 0,120kW/m3 e 0,145kW/m3 (RIZZO
apud JUNHO, 2008)
O coeficiente Cd é conhecido como coeficiente de descarga, que varia
consideravelmente com a forma do orifício. Acredita-se que em orifícios submersos,
como no caso da escada do tipo ranhura vertical, não há mudanças significativas no
coeficiente de descarga. Em geral, formatos mais arredondados produzem os
maiores coeficientes. É importante determinar esse parâmetro, especialmente em
barragens, onde a água sempre tem um importante valor energético ou comercial
(CLAY, 1995).
Outros parâmetros importantes para o dimensionamento de um STP são a
profundidade e a turbulência do escoamento. A profundidade dentro dos tanques
garante o conforto para o peixe ao longo de seu caminho. Desta forma, devem ser
atendidos valores mínimos, para que, na existência de um obstáculo, como pedras,
não sejam formadas regiões com velocidade de fluxo muito altas ou situações de
elevada aeração (SANAGIOTTO et al., 2012). Turbulências excessivas dificultam a
correta orientação dos peixes, enquanto uma abundante quantidade de ar pode
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dificultar sua respiração (RODRÍGUEZ et al., 2006). Os maiores valores de energia
cinética turbulenta são encontrados no escoamento principal, onde as velocidades
são maiores, enquanto na região de recirculação, esses valores são muito menores.
Isso explica a utilização desta região para o descanso dos peixes (SANAGIOTTO et
al., 2011).
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3 METODOLOGIA
Neste capítulo são abordados os materiais e métodos para o estudo
experimental do escoamento em uma escada de peixe do tipo ranhura vertical.
3.1 MATERIAIS
3.1.1 Modelo Reduzido
Devido a complexidade em adequar as diversas variáveis envolvidas na
construção de um STP, recomenda-se a realização de estudo experimental em
modelo geométrica e dinamicamente semelhante com dimensões reduzidas. A fim
de garantir essa semelhança entre modelo e protótipo, adotou-se a semelhança de
Froude entre as estruturas, número adimensional aplicável a escoamentos livres,
representado pela Equação (1),

Fr =

vranhura
,
gym

(1)

onde Fr é o número de Froude, vranhura a velocidade na região da ranhura, g a
aceleração da gravidade e ym a profundidade da linha d’água a jusante da ranhura.
Para este estudo, foi construído um modelo reduzido junto ao laboratório de
hidráulica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, considerando-se um fator
de escala de 1:40, com objetivo de comparar os resultados do modelo com um
protótipo. A escolha das dimensões do modelo teve como base as dimensões do
canal disponível no laboratório e sua geometria foi inspirada no modelo experimental
de Tolentino et al. (2014). Em seu modelo, Tolentino, utilizou disposição de
anteparos semelhante, em uma escala de 1:7,5, considerando um protótipo com 3m
de largura, similar ao protótipo considerado no presente estudo.
A estrutura do modelo, consistia em um canal fabricado em acrílico
transparente com 7,7cm de largura, 25cm de profundidade e 4,9m de comprimento.
Também fez parte da estrutura um sistema de bombeamento, que permitiu a
recirculação da água no canal. A água foi bombeada de um reservatório inferior até a
entrada do canal na parte mais elevada, por onde escoava até retornar ao
reservatório inferior, conforme Figura 11.
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Figura 11 - Canal e sistema de bombeamento
Fonte: Autoria própria

A declividade no canal pode ser controlada de acordo com a necessidade do
experimento. Apesar da declividade das escadas de peixes ser usual de 5% a 12%
(SANAGIOTTO, 2007), foram adotadas neste estudo as inclinações de 1,5% e 3%,
devido às limitações da estrutura do canal.
A vazão foi mantida constante durante todo o experimento, devido as
limitações do equipamento. Sua determinação foi dada pela média de cinco
medições através do método direto volumétrico. Os dados referentes ao cálculo de
vazão são expostos no Quadro 2.
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Medição

Vazão (L/s)

1

0,63

2

0,60

3

0,60

4

0,60

5

0,56

Vazão Média (L/s)

0,60

Desvio Padrão (L/s)

0,03

Quadro 2: Determinação da vazão do escoamento
Fonte: Autoria Própria

O canal foi segmentado em tanques por meio de anteparos de acrílico,
fabricados sob medida. O acrílico foi escolhido devido a necessidade de visualização
do escoamento e a facilidade de montagem do mesmo. Foram construídos 10
tanques com 10cm de comprimento e com septos de 6,0cm e 0,5cm. Na Figura 12 é
demonstrada a planta baixa de um tanque típico da estrutura. Para colar os
anteparos perpendicularmente ao fundo da estrutura utilizou-se clorofórmio,
substância que em contato com o acrílico, gera uma reação que o dissolve,
permitindo a união entre as peças.

Figura 12 - Planta baixa do modelo
Fonte: Autoria própria

Devido a dificuldades de posicionar a peça de acrílico dentro do canal, foi
necessário reduzir sua largura, com o auxílio de uma micro retifica. Na Figura 13 é
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ilustrada a peça de acrílico antes de ser colocada dentro do canal. Após encaixe da
peça, foi necessário vedar todas as juntas com silicone, a fim de impedir a
passagem de água por meio delas.

Figura 13 - Peça de acrílico
Fonte: Autoria própria

3.2 MÉTODOS
Neste estudo foram realizados alguns ensaios experimentais na estrutura
construída partindo da hipótese de um escoamento uniforme. Determinou-se, a partir
desse estudo, os seguintes parâmetros hidráulicos do escoamento.
3.2.1 Profundidade do Escoamento
Para determinação da profundidade do escoamento, utilizou-se uma ponta
limnimétrica, conforme Figura 14, posicionada em dois pontos de medição em cada
tanque. Os pontos estavam localizados no centro do tanque, distantes 2cm entre si
na direção longitudinal. Com as medidas obtidas, calculou-se a média das
profundidades para um tanque e assim, comparou-a com a do tanque anterior para
obter a perda de carga entre os tanques.
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Figura 14 - Medições de profundidade
Fonte: Autoria própria

A partir dos valores obtidos, foi possível determinar se a hipótese de um
escoamento uniforme na estrutura foi verdadeira e se a profundidade da água na
estrutura foi adequada para o transporte dos peixes.
Para efeito de comparação, calculou-se as velocidades médias teóricas
(vteórica) do escoamento, utilizando as medidas de profundidade de cada tanque.
Essas foram calculadas por meio da equação da continuidade, considerando a
vazão do escoamento (Q) e a área de cada ranhura vertical (A), conforme descrito
na Equação (2),

Q = vteórica ⋅ A.

(2)
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3.2.2 Dissipação de Energia por Unidade de Volume
A potência dissipada por unidade de volume (Pv) pode ser obtida através da
vazão (Q), do peso específico da água (!), da perda de carga entre dois tanques
consecutivos ("h), da profundidade média do escoamento a jusante da ranhura (ym),
da largura do tanque (B) e de seu comprimento (L), de acordo com a Equação (3),

Pv =

Q ⋅ γ ⋅ Δh
.
B ⋅ L ⋅ ym

(3)

Adotou-se o limite estabelecido por Bell (1973) de 0,191KW/m3 de
dissipação de energia por unidade de volume.
3.2.3 Coeficiente de Descarga
O coeficiente de descarga (Cd) foi calculado a partir da vazão (Q), da largura
da ranhura (b0), da profundidade do escoamento na parte de montante da ranhura
(ȳ) , da aceleração da gravidade (g), e da perda de energia entre dois tanques
consecutivos ("h), conforme Equação (4),

Cd =

Q
.
b0 y 2gΔh

(4)

Para esta configuração de escada do tipo ranhura vertical, o coeficiente de
descarga deve variar entre 0,6 e 0,8 (RAJARATNAM et al., 1986).
3.2.4 Velocidade do Escoamento
Para a realização do ensaio de velocidade, utilizou-se um tubo de Pitot
posicionado nas seções de interesse. No ensaio, a velocidade de cada seção (v) foi
calculada através da medida da pressão estática (p) e da pressão de estagnação
(p0), conforme Equação (5),

v=

2g( p0 − p)
,
γ

onde g é a aceleração da gravidade e ! o peso específico da água.

(5)
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Na região da ranhura, as medições de velocidade foram realizadas nas
entradas dos tanques 2, 6 e 9, para inclinações de 1,5% e 3,0%, em diferentes
profundidades, de modo que pudesse ser traçado um perfil da velocidade na direção
vertical da ranhura.
As medições de velocidade do escoamento principal foram feitas para
ambas inclinações, em um plano horizontal no tanque 6, onde o escoamento já
estava estabilizado, a uma distância de 6cm do fundo. Os dados foram coletados
apenas na região de escoamento principal, uma vez que a região de recirculação
era muito estreita para o posicionamento do tubo de Pitot.
É importante observar, que durante a realização de ensaios com o tubo de
Pitot, foi feito o preenchimento com água dos tubos e retiradas todas as bolhas de ar
do equipamento, uma vez que a presença das mesmas dificulta a precisão dos
resultados. Na Figura 15, demonstra-se o ensaio de velocidade com a utilização do
tubo de Pitot.

Figura 15 - Medições de velocidade com tubo de Pitot
Fonte: Autoria própria

40

Após realizar as medições, utilizando a semelhança de Froude e a escala do
estudo, foram calculados os valores de velocidade no protótipo, valores que
puderam ser comparados com os dados da ictiofauna.
Com os dados de velocidade e profundidade, também foram delimitadas a
linha piezométrica e a linha de energia do escoamento. Para isso, aplicou-se o
princípio de Bernoulli entre dois tanques, conforme descrito na Equação (6),

2
vranhura2 2 P2
v
P
+
+ ym 2 = ranhura9 + 9 + ym 9 + Δh,
2g
ρg
2g
ρg

(6)

onde vranhura é a velocidade do escoamento na seção considerada, P a pressão, ym a
altura do ponto de referência, # a massa especifica da água, g a aceleração da
gravidade e Δh a perda de carga entre os pontos estudados. Os índices 2 e 9
correspondem aos referencias de cada variável, para os tanques 2 e 9.

3.2.5 Visualização do Escoamento
Para estabelecer o padrão do escoamento, adicionou-se corante azul de
metileno à água, com o objetivo de facilitar a observação. Foram feitos vídeos e
fotos para registrar a movimentação da água.
O objetivo foi observar as regiões de escoamento principal, formadas pelo
jato de entrada no STP, e as regiões de recirculação que poderão, potencialmente,
ser utilizadas como região de descanso dos peixes. Interessava conhecer as
dimensões dos vórtices na área de circulação, para compara-las com os
comprimentos médios dos peixes e assim, avaliar o conforto da estrutura para os
mesmos.
3.2.6 Comparação com Ictiofauna
A capacidade natatória dos peixes é uma das principais características a ser
analisada para o dimensionamento de uma escada, entretanto, a capacidade
natatória varia de acordo com a velocidade apresentada pelo peixe. Apesar da
escassez na literatura especializada sobre características básicas da atividade

41

natatória em peixes neotropicais, um estudo em particular (Santos, 2007) avaliou as
velocidades de três espécies: Pimelodus maculatus, Leporellus vittatus, Prochilodus
costatus, conhecidos, respectivamente, como mandi-amarelo, piau e curimba. O
primeiro é um peixe da ordem siluriformes, e os demais da ordem dos
characiformes, comumente encontrados nos rios brasileiros.
Na Figura 16 e no Quadro 3, são ilustrados os dados e as espécies
analisadas por Santos (2007). Dessa forma o presente trabalho se beneficiou destes
dados para realizar comparações entre as velocidades dos peixes e do escoamento.

Figura 16 - Espécies de peixes
Fonte: Pompeu apud Santos (2007)

Comprimento Velocidade
(cm)
crítica (m/s)

Velocidade Prolongada (m/s)
min.

máx.

Velocidade
de explosão
(m/s)

Mandi

19

1,29

0,95

1,24

-

Piau

16

1,32

1,12

1,68

1,58

Curimba

29

1,23

1,16

1,60

1,78

Quadro 3: Velocidades de três espécies de peixe
Fonte: Santos (2007)
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O comprimento médio estudado por Santos (2007) pode ser comparado com
as dimensões dos vórtices dos tanques, com o intuito de verificar a estabilidade dos
peixes na região de circulação. Também são representadas as velocidades crítica,
prolongada e de explosão.
A primeira corresponde à velocidade máxima mantida pelo peixe em um
escoamento, no qual há variação da velocidade em um determinado período de
tempo. A segunda, é função da velocidade crítica, medida em um escoamento de
velocidade constante durante um tempo estabelecido. A terceira é a velocidade
máxima que os peixes imprimem por curta duração.
Esses valores foram utilizados para avaliar a adequação da estrutura de
transposição para uma eventual aplicação em tamanho real. As velocidades crítica e
prolongada puderam ser comparadas a velocidade média do escoamento principal,
isto é, o fluxo onde o peixe atravessa o tanque.
Na escada do tipo ranhura vertical, a abertura entre dois tanques (ranhura) é
um ponto onde são esperados os valores máximos de velocidade. Assim, para que o
peixe tenha chance de transpor o sistema, sua velocidade de explosão deve ser
maior do que a velocidade máxima nesta região (SANAGIOTTO et al., 2012).
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4 RESULTADOS
Neste capítulo apresentam-se e analisam-se os resultados obtidos no
presente estudo, comparando-os com a bibliografia correlatada. Utilizando a escala
adotada e a semelhança de Froude, os resultados foram projetados para um
protótipo, a fim de compara-los com as características da ictiofauna.
4.1 SEMELHANÇA DO MODELO
Antes de ser estabelecida e escala do estudo, calculou-se o número
adimensional de Reynolds (Re) para o tanque 9, conforme Equação (7),

Re =

vranhura ⋅ ρ ⋅ ym
,
µ

(7)

onde vranhura é a velocidade da ranhura no tanque 9, # a massa específica da água,
ym a profundidade no tanque 9 e $ a viscosidade dinâmica da água.
Para declividade i=1,5%, obteve-se um número de Reynolds igual a 49.424
e para i=3,0%, 55.490. Portanto, em ambas inclinações, caracterizam-se
escoamentos turbulentos. Como o estudo é constituído por um escoamento livre,
utilizou-se a semelhança de Froude para projeção de algumas variáveis hidráulicas
do protótipo. Assim, a partir da escala do modelo, de 1:40, calculou-se o fator de
escala referente a cada variável a ser considera neste trabalho.

4.2 PROFUNDIDADE DO ESCOAMENTO
A profundidade da superfície da água foi medida, constatando-se que a
hipótese de escoamento uniforme é verdadeira para cada tanque, uma vez que a
variação de profundidade é muito pequena dentro dos mesmos.
Após medições, calculou-se a perda de carga entre cada tanque, conforme
descrito no Quadro 4. Percebe-se uma maior estabilidade do escoamento nos
tanques centrais, onde ocorreu menor variação de perda de carga entre os tanques.
Este comportamento era esperado, uma vez que nos tanques iniciais e finais, o
escoamento muda bruscamente sua configuração, devido as influências das

44

condições de contorno de entrada e saída. Na região onde o escoamento é estável,
entre os tanques 4 e 6, a perda de carga resultou em um intervalo entre 6,25mm e
6,75mm para i=1,5%. No caso de i=3,0%, a perda de carga permaneceu no intervalo
de 7mm e 5mm.

"h
(mm)

Tanque

1

i = 1,5%
Média de
profundidade
(mm)
142

"h
(mm)

1

i = 3,0%
Média de
profundidade
(mm)
138,5

11

2

137,5

4,5

2

134,25

4,25

3

134

3,5

3

125,5

8,75

4

127,75

6,25

4

118,5

7

5

121

6,75

5

112,5

6

6

114,25

6,75

6

107,5

5

7

107

7,25

7

99

8,5

8

99

8

8

89,5

9,5

9

86,75

12,25

9

77

12,5

10

74,5

12,25

10

67,5

9,5

Tanque

3,5

Quadro 4: Profundidade média e perda de carga i=1,5% e i=3,0%
Fonte: Autoria própria

Na Figura 17, é apresentado a visualização lateral do escoamento, onde
pode-se visualizar com clareza a perda de carga entre os tanques. O escoamento
ocorre da direita para a esquerda.

Figura 17 - Perda de carga do escoamento
Fonte: Autoria própria
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4.3 DISSIPAÇÃO DE ENERGIA POR UNIDADE DE VOLUME
Com as dimensões do modelo e a determinação da profundidade do
escoamento, calculou-se a dissipação de energia por unidade de volume no modelo.
Estes valores foram também convertidos, de acordo com a escala do estudo, para o
protótipo. Os dados são apresentados no Quadro 5.

Tanque
1

i=1,5%
Dissipação de
Dissipação de
energia (kW/m3) energia (kW/m3)
modelo
protótipo
0,061
0,383

i=3,0%
Dissipação de
Dissipação de
energia (kW/m3) energia (kW/m3)
modelo
protótipo
0,020
0,125

2

0,026

0,162

0,025

0,156

3

0,020

0,129

0,054

0,345

4

0,038

0,242

0,046

0,292

5

0,044

0,276

0,042

0,264

6

0,046

0,292

0,036

0,230

7

0,053

0,335

0,067

0,424

8

0,063

0,399

0,083

0,525

9

0,110

0,698

0,127

0,802

10

0,128

0,813

0,110

0,696

Quadro 5: Dissipação de energia por unidade de volume
Fonte: Autoria própria

Observa-se que para o protótipo, a dissipação de energia foi superior ao
recomendado pela literatura. De acordo com o valor delimitado por Bell (1973), o
limite de 0,191kW/m3 só foi respeitado nos tanques 2 e 3 para i=1,5% e nos tanques
1 e 2 para i=3,0%. Este limite é fundamental para que os peixes possam utilizar o
sistema sem sofrer desorientação e fadiga, uma vez que quando há muita energia
dissipada, o peixe gasta muita energia para realizar a transposição para montante.
Notou-se ainda que dissipação de energia é mais baixa na região inicial do
escoamento pelo fato da profundidade ser maior nesses tanques.
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4.4 COEFICIENTE DE DESCARGA
O coeficiente de descarga, determinado através das características do
escoamento na região da ranhura, apresentou resultados relativamente satisfatórios
para i=1,5%, conforme dados do Quadro 6.

i=1,5%

i=3,0%

Cd

Cd

1

0,50

0,95

2

0,84

0,88

3

0,98

0,64

4

0,75

0,76

5

0,76

0,87

6

0,80

1,00

7

0,82

0,81

8

0,83

0,83

9

0,73

0,80

10

0,83

1,06

média

0,79

0,84

Tanque

Quadro 6: Coeficiente de Descarga
Fonte: Autoria própria

De acordo com o estudo de RAJARATNAM et al. (1986), o coeficiente de
descarga para esta configuração de escada, deveria variar entre 0,6 e 0,8. Observase que os valor de Cd para i=1,5% ficaram próximos a este intervalo ou dentro dele.
Entretanto, para i=3,0%, o coeficiente de descarga teve uma maior variação,
distanciando-se um pouco mais do intervalo esperado. Nota-se ainda, que nos
tanques 6 e 10, os valores não foram como os esperados na literatura,
possivelmente decorrentes da incerteza da realização do experimento.
4.5 VELOCIDADE DO ESCOAMENTO
Conhecidas a vazão do escoamento e a profundidade em cada tanque,
calculou-se a velocidade média teórica do escoamento, através da equação da
continuidade, descrita na Equação (2). Utilizou-se a escala do modelo para cálculo
da velocidade teórica para o protótipo e assim, apresentam-se os resultados no
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Quadro 7. Estes valores foram calculados para comparação com resultados obtidos
no ensaio com o tubo de Pitot e também, para comparação com bibliografia
referente a ictiofauna.
i=1,5%
velocidade média teórica (m/s)
modelo
protótipo
Tanque
0,231
1,46
1
0,249
1,58
2
0,257
1,63
3
0,264
1,67
4
0,277
1,75
5
0,293
1,85
6
0,310
1,96
7
0,331
2,09
8
0,358
2,26
9
0,408
2,58
10

i=3,0%
velocidade média teórica (m/s)
modelo
protótipo
Tanque
0,249
1,58
1
0,256
1,62
2
0,264
1,67
3
0,282
1,78
4
0,299
1,89
5
0,315
1,99
6
0,329
2,08
7
0,358
2,26
8
0,395
2,50
9
0,460
2,91
10

Quadro 7: Velocidade teórica
Fonte: Autoria própria

Mediante os ensaios com o tubo de Pitot, determinou-se a velocidade em
diferentes profundidades na região da ranhura nas entradas dos tanques 2,6 e 9. A
partir da escala do modelo (1:40), calculou-se a velocidade do protótipo, utilizando a
semelhança de Froude. Os resultados das medições dos perfis verticais de
velocidade e número de Froude de cada tanque para inclinação de 1,5% são
apresentados nos Quadros 8, 9 e 10 para os tanques 2, 6 e 9, respectivamente.
Para inclinação 3,0%, os resultados são apresentados nos Quadros 11, 12 e 13 para
os tanques 2, 6 e 9, respectivamente.

h(cm)

0,5
2
4
6
8
10
12
12,5

Entrada Tanque 2 (i=1,5%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo

0,46
0,40
0,46
0,44
0,42
0,37
0,37
0,37

0,19
0,14
0,19
0,17
0,15
0,12
0,12
0,12

Quadro 8: Velocidade modelo e protótipo no tanque 2 (i=1,5%)
Fonte: Autoria própria

vranhura (m/s)
protótipo

2,94
2,51
2,94
2,80
2,66
2,34
2,34
2,34
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h(cm)
0,5
1
3
4
5
6
7
8
9
9,5

Entrada Tanque 6 (i=1,5%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo
0,44
0,19
0,42
0,17
0,46
0,20
0,51
0,24
0,51
0,24
0,46
0,20
0,46
0,20
0,49
0,22
0,46
0,20
0,46
0,20

vranhura (m/s)
protótipo
2,80
2,66
2,94
3,19
3,19
2,94
2,94
3,07
2,94
2,94

Quadro 9: Velocidade modelo e protótipo no tanque 6 (i=1,5%)
Fonte: Autoria própria

h(cm)
0,5
1
2
3
4
5
6
7
7,5

Entrada Tanque 9 (i=1,5%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo
0,54
0,32
0,54
0,32
0,56
0,34
0,58
0,36
0,58
0,36
0,59
0,38
0,58
0,36
0,61
0,40
0,56
0,34

vranhura (m/s)
protótipo
3,43
3,43
3,54
3,65
3,65
3,76
3,65
3,86
3,54

Quadro 10: Velocidade modelo e protótipo no tanque 9 (i=1,5%)
Fonte: Autoria própria

h(cm)
0,5
2
4
6
8
10
11
12

Entrada Tanque 2 (i=3,0%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo
0,44
0,17
0,44
0,17
0,49
0,21
0,46
0,19
0,44
0,17
0,42
0,15
0,40
0,14
0,36
0,11

Quadro 11: Velocidade modelo e protótipo no tanque 2 (i=3,0%)
Fonte: Autoria própria

vranhura (m/s)
protótipo
2,80
2,80
3,07
2,94
2,80
2,66
2,51
2,26
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h(cm)
0,5

Entrada Tanque 6 (i=3,0%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo
0,63
0,34

vranhura (m/s)
protótipo
3,96

2

0,67

0,39

4,25

4

0,69

0,41

4,34

6

0,69

0,41

4,34

8

0,64

0,36

4,06

9

0,61

0,32

3,86

10

0,60

0,32

3,81

Quadro 12: Velocidade modelo e protótipo no tanque 6 (i=3,0%)
Fonte: Autoria própria

h(cm)
0,5

Entrada Tanque 9 (i=3,0%)
vranhura (m/s)
Fr
modelo
0,70
0,43

vranhura (m/s)
protótipo
4,43

2

0,71

0,44

4,52

4

0,73

0,47

4,65

5

0,74

0,48

4,69

6

0,74

0,48

4,69

7

0,73

0,46

4,60

8

0,70

0,43

4,43

Quadro 13: Velocidade modelo e protótipo no tanque 9 (i=3,0%)
Fonte: Autoria própria

Comparando ambas inclinações, notam-se velocidades mais altas para
i=3,0%. Esperava-se este comportamento, uma vez que as profundidades para esta
inclinação são inferiores, resultando velocidades superiores. Analisando ainda os
valores de Froude para este ensaio, percebeu-se que o escoamento permaneceu
subcrítico durante todo o percurso.
Com os resultados, calculou-se ainda o perfil de velocidade na ranhura, de
acordo com Figuras 18 e 19. Nesta representação, comparou-se o parâmetro
adimensional y/h, onde y é a profundidade de medição e h é a profundidade da
superfície do escoamento, com o parâmetro adimensional v/vapro, onde v é
velocidade da ranhura e vapro é a velocidade de aproximação, calculada no início do
escoamento e igual a 0,05m/s para i=1,5% e a 0,06m/s para i=3,0%.
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y/h

Velocidade na ranhura
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
6,00

Tanque 2
Tanque 6
Tanque 9

8,00

10,00

12,00

14,00

v/v apro
Figura 18: Função entre y/h e v/vapro para i=1,5%
Fonte: Autoria própria

y/h

Velocidade na ranhura
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
6,00

Tanque 2
Tanque 6
Tanque 9

8,00

10,00

v/v apro
Figura 19: Função entre y/h e v/vapro para i=3,0%
Fonte: Autoria própria

12,00

14,00
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Analisando o perfil da velocidade nas ranhuras 2, 6 e 9, conforme Figuras 18
e 19, nota-se o aumento da velocidade ao passar de um tanque para outro. Ainda é
possível observar o crescimento gradativo da velocidade com a redução da
profundidade, até um valor máximo em profundidades mais centrais do escoamento.
Comparando-se as duas inclinações estudadas, percebe-se que no tanque
2, as velocidades são similares, pois não houve a atuação da declividade no
sistema. Já para os tanques 6 e 9, observa-se que as velocidades em i=3,0% são
superiores em relação a i=1,5%. Nota-se nos dois casos um aumento de velocidade
nos tanques a jusante, devido à redução da profundidade do escoamento.
As velocidades médias na região do escoamento principal foram medidas
apenas no tanque central, tanque 6, a uma profundidade de 6cm. Os dados são
descritos no Quadro 14 para i=1,5% e no Quadro 15 para i=3,0%.

x(cm)
ranhura
0,5
1
3
4
5
6
7
8
9,5

Tanque 6 (i=1,5%)
vhorizontal (m/s)
modelo
0,46
0,46
0,46
0,31
0,34
0,31
0,28
0,28
0,14
0,14

vhorizontal (m/s)
protótipo
2,94
2,94
2,94
1,98
2,17
1,98
1,77
1,77
0,89
0,89

Quadro 14: Velocidade modelo e protótipo no escoamento principal (i=1,5%)
Fonte: Autoria própria

x(cm)
ranhura
2
3
4
5
6
7
9

Tanque 6 (i=3,0%)
vhorizontal (m/s)
modelo
0,69
0,64
0,60
0,62
0,64
0,63
0,61
0,61

vhorizontal (m/s)
protótipo
4,34
4,06
3,81
3,91
4,06
3,96
3,86
3,86

Quadro 15: Velocidade modelo e protótipo no escoamento principal (i=3,0%)
Fonte: Autoria própria

52

Verificou-se que, nessa região do escoamento, a velocidade decrescia a
medida que se avançava em direção ao próximo tanque, partindo de um valor
máximo na ranhura, até um valor mínimo, próximo a ranhura do tanque
subsequente.
Uma vez obtidas as velocidades, aplicou-se a equação de Bernoulli entre os
tanques 2 e 9, para definição das linhas piezométrica e de energia, de acordo com
Figura 20.

Figura 20: Linha piezométrica e de energia do escoamento.
Fonte: Autoria própria

A partir dos cálculos, observa-se que a perda de carga total esteve
aproximadamente no mesmo nível, sendo 4,3cm para i=1,5% e 4,0m para i=3,0%.
Nota-se ainda, que a linha de energia é igual a 10,4cm para as duas inclinações.
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4.6 VISUALIZAÇÃO DO ESCOAMENTO
Com base nos registros de visualização do escoamento e conforme ilustrado
na Figura 21, percebeu-se a formação de uma região de recirculação de água e uma
região de escoamento principal. Não foi possível observar a visualização de
recirculação imediatamente a jusante do obstáculo após a ranhura, como é ilustrada
na Figura 5, na página 20, possivelmente pela pequena dimensão do modelo e pela
dificuldade de visualização utilizando a técnica de aplicação de corante.

Figura 21 - Visualização do escoamento e detalhamento do vórtice
Fonte: Autoria própria

Constatou-se a formação de um vórtice de aproximadamente 8cm em sua
dimensão longitudinal e de aproximadamente 4,4cm na dimensão transversal.
Convertendo esses valores com o fator de escala do estudo, estima-se um vórtice
de 3,2m por 1,76m para o protótipo.
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4.7 COMPARAÇÃO COM ICTIOFAUNA
A relevância deste estudo da-se pela comparação com os resultados obtidos
no estudo em escala reduzida com os dados da ictiofauna, relatados a partir da
literatura.
Observa-se que a estrutura não apresentou resultados satisfatórios em
termos de dissipação de energia por unidade de volume, conforme Quadro 5 na
página 45. O limite estimado para utilização do mecanismo é de 0,191kW/m3,
respeitado apenas nos tanques 2 e 3 de i=1,5% e nos tanques 1 e 2 de i=3,0%.
Assim, a estrutura não seria adequada, uma vez que poderia causar desorientação e
estresse nos peixes.
Mediante os resultados de coeficientes de descarga, percebe-se que a
estrutura apresentou bons resultados, em média 0,79 e 0,84 para i=1,5% e i=3,0%,
respectivamente. O coeficiente médio para i=1,5% encontra-se dentro do intervalo
de 0,6 e 0,8 desejado para este tipo de estrutura.
Conforme relatado no estudo de Santos (2007) e exposto no Quadro 3, na
página 41, a maior velocidade alcançada por um peixe, foi igual a 1,78m/s,
correspondente a velocidade de explosão do curimba. Esta velocidade é inferior a
todas as velocidades calculadas para o protótipo, o que significa, que os peixes
teriam dificuldades na transposição deste mecanismo.
Para as velocidades médias teóricas calculadas, observa-se que do tanque
1 ao 5 para i=1,5%, as velocidades variam entre 1,58m/s e 1,75m/s, enquanto para
i=3,0%, do tanque 1 ao 3, as velocidades variam entre 1,62m/s e 1,78m/s. Assim,
considerando a velocidade média teórica, o curimba conseguiria realizar a
transposição nesses primeiros tanques. Já para o piau, percebe-se que logo no
primeiro tanque de inclinação 1,5%, o mesmo teria que utilizar sua velocidade de
explosão, 1,58m/s. As velocidades do Mandi foram inferiores a todos os resultados
obtidos nesse estudo, portanto, seria inviável a transposição.
Ressalta-se ainda, que a vazão do escoamento também interfere
diretamente neste estudo, uma vez que para vazões menores, o sistema poderia
apresentar velocidades compatíveis com as espécies estudadas.
Ao analisar o comprimento médios dos peixes, que no estudo relatado é
inferior a 30cm, nota-se que a profundidade do escoamento seria adequada aos
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peixes, uma vez que a profundidade mínima observada neste estudo foi de 6,75cm
(no tanque 10 de i=3,0%), equivalente a 2,7m em escala de protótipo.
A partir da visualização do escoamento, observou-se a formação de uma
região de recirculação com vórtice de dimensões de 3,2m na direção longitudinal e
1,76m na direção transversal para o protótipo. Ao relacionar essas medidas, com o
comprimento dos peixes, percebe-se que a região de recirculação apresentaria
dimensões adequadas à utilização, possibilitando o descanso dos peixes nessa
região.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da modelagem da escada de peixe do tipo ranhura vertical, foi
possível avaliar as variáveis hidráulicas do escoamento e assim compara-las com as
características da ictiofauna. Com os resultados obtidos, percebeu-se que o
comportamento do escoamento no interior dos tanques não mostrou-se totalmente
satisfatório para uma eventual utilização de um protótipo do sistema de transposição
de peixes estudado, uma vez que a maioria dos parâmetros hidráulicos observados
excedeu os limites das características da ictiofauna correlatada.
Os resultados para o cálculo de potência dissipada por unidade de volume
permitiram concluir que a estrutura dissipa muita energia, aumentando a dificuldade
que o peixe encontra ao nadar em direção a montante.
Mediante os resultados de velocidade, entende-se que para essa
configuração, o sistema não operaria de forma eficiente, uma vez que as
velocidades do protótipo foram muito superiores as velocidades dos peixes
analisados. Desta forma, considerando o estudo de Bermudéz et al., propõe-se a
redução do comprimento do tanque, uma vez que este é diretamente proporcional à
velocidade na região de recirculação. Outra sugestão seria o aumento da área da
ranhura, uma vez que assim a velocidade seria reduzida nesta região.
Outra consideração referente ao modelo é a pequena dimensão do mesmo,
assim construído devido às possibilidades de materiais disponíveis. Para uma maior
precisão de resultados e possibilidade de maior número de ensaios, recomenda-se a
construção de modelos maiores.
A análise do escoamento permitiu inferir que as regiões de escoamento
principal e de recirculação enquadram-se na configuração esperada, apenas com a
impossibilidade de visualização da região de recirculação imediatamente a jusante
do obstáculo após a ranhura. A dificuldade de detectar essa região pode ser
justificada pelas pequenas dimensões do modelo e a ausência de medições de
velocidade nesta região.
Apesar das divergências entre velocidades, as dimensões do protótipo
encontram-se compatível em relação ao comprimento médio dos peixes, produzindo
vórtices com tamanhos adequados e profundidades suficientes para garantir o
conforto dos peixes.
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Independentemente da incompatibilidade do sistema com as características
biológicas dos peixes foi possível observar através deste estudo alguns conceitos
fundamentais de hidráulica, que ajudam a compreender as diretrizes para estudos
futuros.
A impossibilidade de medições de velocidades no interior dos tanques,
impossibilitou que fossem determinados os mapas de campo de velocidade para um
plano horizontal. Propõe-se que em estudos futuros, considere-se a compatibilidade
dos equipamentos de ensaio com as dimensões do modelo, para que assim, possa
se obter o perfil do campo de velocidade para todo o tanque.
A vazão do escoamento também é uma variável de interesse no
dimensionamento de uma escada de peixes. Assim, recomenda-se que em estudos
futuros, analise-se a interferência da variação da vazão no escoamento,
estabelecendo assim, uma vazão ótima.
Outra proposta seria a construção de um modelo com possibilidade de
alteração das posições de anteparos durante o estudo, para que assim, pudesse ser
analisada a otimização da configuração do modelo. Aconselha-se realizar o estudo
para inclinações maiores do que as do presente estudo, uma vez que com maiores
inclinações, necessitam-se mecanismos mais curtos.
Por fim, destaca-se a importância de realizar pesquisas e monitoramentos
de hidráulica e ictiofauna em conjunto, a fim de que ambas as áreas possam se
complementar. Somente assim, será possível otimizar a construção de sistemas de
transposição para garantir a conservação da ictiofauna.
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