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RESUMO – Com intuito de minimizar os impactos ecológicos e permitir a passagem de peixes de 

jusante para montante do barramento, usualmente opta-se pela construção de Mecanismos de 

Transposição de Peixes (MTP) do tipo escada. Este estudo se objetiva em determinar os parâmetros 

hidráulicos, experimentados pelas espécies que transpõem o mecanismo de transposição de peixes do 

tipo ranhura vertical da UHE de Igarapava a partir do software FLOW-3D, desenvolvido pela Flow 

Science. Para resolver as equações, foi aplicado o modelo de turbulência k-ε RNG (Renormalized 

Group) e os obstáculos geométricos foram inseridos em formatos de arquivos 3D, originados de um 

software CAD. A simulação numérica foi realizada de forma a reproduzir o mais fielmente possível 

as características do protótipo, utilizando uma malha cartesiana regular. Os resultados demonstraram 

que os valores do campo de velocidade ultrapassaram 2,0 m/s, porém o indivíduo evita transpor o 

escoamento nas regiões de maior velocidade e dissipação de energia, passando pela lateral do 

escoamento principal. Os valores de dissipação de energia ficaram próximos de 700 W/m³ em 

algumas regiões, contudo, uma grande região possui valores inferiores a 191 W/m³. Os valores de 

tensão cisalhante de Reynolds ficaram próximos de 0 em grande parte do tanque. 

 

ABSTRACT – In order to minimize the ecological impacts and allow the passage of fish from 

downstream to upstream of the dam, it is usually chosen to build ladder-type fishway design. The 

objective of this study is to determine the hydraulic parameters experienced by the species that 

transpose the vertical slot fishway at the Igarapava UHE using the FLOW-3D software, developed 

by Flow Science. To solve the equations, the turbulence model k-ε RNG (Renormalized Group) was 

applied and the geometric obstacles were inserted in 3D file formats, originated from a CAD software. 

Numerical simulation was performed in order to reproduce as faithfully as possible the characteristics 

of the prototype, using a regular cartesian mesh. The results showed that the values of the velocity 

field exceeded 2.0 m/s, but the individual avoids transposing the flow in the regions of greater velocity 

and energy dissipation, passing through the side of the main flow. The energy dissipation values were 

close to 700 W/m³ in some regions, however, a large region has values below 191 W/m³. The 

Reynolds shear stress values were close to 0 in most of the tank. 

Palavras-Chave – Mecanismo de Transposição de Peixes, CFD, FLOW-3D. 

 

INTRODUÇÃO 

Os regimes naturais de rios foram alterados de forma significativa pela construção de barreiras 

migratórias, como é o caso das barragens, se tratando de um problema comum em todo mundo (TAN 
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et al., 2019). As barragens trazem grandes benefícios econômicos, porém, seus impactos ecológicos, 

como a perda de conectividade do rio que interrompe a migração de peixes e a troca de genes, devem 

ser considerados (CAI et al., 2020). Por este motivo, diversas pesquisas têm se focado em estudar 

formas que facilitem a passagem de peixes nas barreiras (FEURICH; BOUBÉE; OLSEN, 2012). 

Desta forma, visando permitir a passagem de peixes a montante, aumentando assim a conectividade 

do rio e a migração efetiva de peixes, foram desenvolvidos os Mecanismos de Transposição de Peixes 

(KATOPODIS, CHRISTOS, 2005).  

Clay (2017), define o Mecanismo de Transposição de Peixes (MTP) como uma estrutura 

hidráulica, composta por uma série de tanques, que permite aos peixes superar os obstáculos, 

facilitando a transposição de montante à jusante ou no sentido contrário. O desenvolvimento de 

passagens para peixes multiespécies com dimensões e características hidráulicas adequadas para as 

espécies nativas, que possuem diferentes características morfológicas e ecológicas é, portanto, vital 

(QUARESMA et al., 2018). Os MTPs permitem que os peixes migrem além das estruturas hidráulicas 

e reestabeleçam as migrações perante das barreiras feitas pelo homem (KATOPODIS, C., 1992).  

Para que o projeto de um MTP tenha sucesso, ou seja, permita a passagem dos peixes locais, 

sem que haja perdas ou danos aos mesmos, é necessário que, além do estudo da capacidade natatória 

de peixes, também seja feita a análise dos parâmetros hidráulicos e estruturais que sejam adequados 

à passagem dos peixes migratórios durante a piracema. Um bom projeto de MTP do tipo ranhura 

vertical possui velocidades máximas próximas às máximas velocidades desenvolvidas pelas espécies 

locais, e, nas áreas descanso, os valores de dissipação de energia devem ser baixos (COLETTI, 2005). 

O MTP do tipo Ranhura Vertical é constituído por um canal retangular de fundo inclinado que 

se divide em vários tanques. A água corre no canal através de uma série de anteparos que promove a 

dissipação de energia a partir da circulação da água, permitindo que o peixe suba sem estresse 

excessivo. O peixe sobe utilizando sua velocidade de explosão (“burst”), para passar pelos anteparos, 

então ele descansa no tanque até prosseguir para o próximo (ALVAREZ-VÁZQUEZ et al., 2008).  

Segundo Viana et al. (2016), a avaliação dos campos de velocidade é fundamental para a 

passagem de peixes, visto que estes possuem capacidade natatória limitada. Desta forma, o valor da 

velocidade de escoamento não deve ultrapassar o valor limite suportado pelo animal. Quando a 

velocidade da água muda em graus comparáveis ao tamanho do peixe, podem ocorrer tensões de 

cisalhamento prejudiciais (ČADA et al., 1999). 
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Diversos estudos de velocidade em Mecanismos de Transposição de Peixes têm sido realizados 

com base utilização da modelagem numérica, a partir do CFD (Computational Fluids Dynamics). 

Dentre eles, temos Allen et al. (2017), que utilizaram as técnicas de modelagem a partir de um modelo 

2D, utilizando o software Flow-3D, para quantificar como as velocidades da água mudam conforme 

a alteração das condições hidrodinâmicas. Gao et al. (2016), avaliaram os efeitos das características 

hidráulicas de um MTP do tipo ranhura vertical a partir de um modelo computacional, visando 

simular os caminhos preferenciais da passagem de peixes. 

Com o advento dos computadores a partir dos anos 1950, a solução numérica das equações de 

Navier-Stokes, passou a ser possível. Com o objetivo de diminuir os custos e otimizar o tempo, 

combinando o projeto inicial, ensaios e reprojeto, o CFD (Computational Fluid Dynamics) se torna 

um importante aliado para avaliar os diversos parâmetros que são relevantes a este tipo de problema. 

A partir das técnicas de CFD é possível avaliar numericamente os diversos parâmetros relevantes ao 

problema. Esses podem ser facilmente alterados até que o resultado da simulação atenda às exigências 

do projeto. Tudo isso de forma bem mais conveniente e a custos e tempos menores do que apenas 

utilizando técnicas experimentais e análises teóricas, combinadas com projeto inicial, ensaios e 

reprojeto (FORTUNA, 2000). 

Frente a relevância em se conhecer os parâmetros hidráulicos aos quais as espécies que 

transpõem um Mecanismo de Transposição de Peixes estão submetidas, este estudo se objetiva a 

determinar os valores de velocidade, dissipação de energia e tensão cisalhante de Reynolds que os 

peixes que transpõem a escada de peixes da UHE de Igarapava experimentam. 

METODOLOGIA 

A Usina Hidrelétrica de Igarapava foi inaugurada em 18 de dezembro de 1998. Está localizada 

no Rio Grande, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Em 1999, foi construído um mecanismo 

de transposição de peixes do tipo ranhura vertical (Figura 1) em concreto, com 282,4 m de extensão 

total e declividade de 6%, de forma a vencer um declive de 17 m (CEMIG, 2002). 

O MTP de Igarapava possui uma abertura entre os anteparos de 400 mm. Viana (2005), realizou 

medições in loco e obteve uma lâmina d’água no período de testes de 1900 mm. O valor médio de 

vazão que passa pela escada de peixes foi estimado em 1,22 m³/s. 
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Figura 1 - Escada de peixes do tipo ranhura vertical construída na UHE de Igarapava. 

A Figura 2 representa as dimensões do tanque utilizado no MTP do tipo ranhura vertical da 

UHE de Igarapava.  

 

Figura 2 – Dimensões do tanque da escada de peixes do tipo ranhura vertical da UHE de Igarapava. 

A simulação numérica a partir do Flow-3D foi realizada de forma a reproduzir o mais fielmente 

possível as características do protótipo, representando as mesmas dimensões físicas e parâmetros 

hidráulicos. 

Neste trabalho, os obstáculos geométricos inseridos foram em formatos de arquivos 3D, 

originados de um software CAD (no caso foi utilizado o software SolidWorks).  
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No software Flow-3D, foram atribuídos todos aos parâmetros hidráulicos necessários para 

simulação, tais como o coeficiente de rugosidade de Manning do material e a vazão média de entrada 

do dispositivo. 

Durante a realização da simulação computacional foi atribuída uma malha cartesiana regular. 

As dimensões da malha foram determinadas considerando atribuir a maior representatividade possível 

as análises que serão realizadas no problema, mas que seja possível realizar as modelagens em tempo 

hábil. Para a verificação foi realizado um teste de malha. 

Também é necessário atribuir ao modelo as condições de contorno, que são os limites dos 

extremos a serem simulados. Para isto, foi atribuído à montante do canal, a vazão de entrada, 

denominada pela letra Q, determinada conforme a vazão média do MTP da UHE de Igarapava. A 

jusante do canal, foi considerada a saída do sistema, ou output, denominada pela letra O. Nas paredes 

laterais, não será considerado qualquer interação com o sistema, sendo assim considerados paredes, 

ou wall, denominadas pela letra W. Por fim, na parte superior da geometria, foi considerada a 

influência da pressão atmosférica no topo, no plano denominado por P. 

As condições de contorno descritas podem ser verificadas na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Condições de Contorno do Modelo. 

Para determinação das condições enfrentadas pelas espécies que transpõem o MTP do tipo 

Ranhura Vertical da UHE de Igarapava será utilizado como referência o caminho preferencial do 

peixe verificado por Viana (2005), a partir da utilização de um modelo reduzido. Neste estudo, foram 

utilizados indivíduos da espécie Astyanax bimaculatus (lambari do rabo amarelo), que utilizam a 

escada em estudo.  

Para verificar as condições enfrentadas pelas espécies que transpõem esse mecanismo, foi 

realizada uma análise, no plano central horizontal da lâmina d’água, a 800 mm do fundo, dos valores 
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de velocidade, dissipação de energia e tensão cisalhante de Reynolds, de acordo com o caminho 

preferencial realizado pelos peixes. 

RESULTADOS 

A Figura 4, elaborada por Viana (2005), apresenta um quadro em que o Astyanax bimaculatus se 

encontra na região central do escoamento, onde observa-se que ao subir pelo escoamento principal o 

indivíduo se desloca para a região lateral do escoamento principal  

 

Figura 4 – Posição de um Astyanax bimaculatus na região do escoamento principal do modelo do MTP escala 1:20. 

Fonte: Viana (2005). 

Como ilustrado na Figura 5, é possível observar que a velocidade, na região onde está localizado o 

peixe, varia entre 0,5 m/s  e 1,0 m/s. Os valores de dissipação de energia se aproximam de 250 W/m³ 

e os valores de tensão cisalhante de Reynolds ficam mais próximos de 0 N/m³.  

 
(a) (b) (c)  

Figura 5 – Posição de um Astyanax bimaculatus na região do escoamento principal do campo de velocidades (a), 

dissipação de energia (b) e tensão cisalhante de Reynolds (c) do MTP. 
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Outra região avaliada por Viana (2005), é o local em que o peixe passa para transpor os anteparos, 

indicada na Figura 6. 

 

Figura 6 – Região por onde o peixe passa para transpor entre os anteparos. Fonte: Viana (2005). 

Na figura 7, é possível observar que a zona em que o peixe transpõe o anteparo, os valores de 

velocidade se aproximam de 2,0 m/s. Este é o momento em que o peixe irá enfrentar as maiores 

velocidades. Os valores de dissipação de energia e tensão cisalhante de Reynolds também são mais 

elevados nesta região, chegando a valores próximos e 650 W/m³ e 6 N/m², respectivamente.  

 

(a) (b) (c)  

Figura 7 – Região por onde o peixe passa para transpor entre os anteparos do campo de velocidades (a), dissipação de 

energia (b) e tensão cisalhante de Reynolds (c) do MTP. 

Também verificou-se as condições enfrentadas pelas espécies que transpõem o MTP da UHE de 

Igarapava nas regiões de descanso, observadas por Viana (2005) (Figura 8). Foi observado que, nos 

períodos de descanso, os indivíduos buscam regiões próximas a parede e a região lateral ao 
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escoamento principal. Ficando direcionados em sentido oposto as linhas de fluxo bem definidas, não 

sendo observado a permanência do indivíduo na região central do tanque maior. 

 

Figura 8 – Região onde as espécies buscam para descansar. Fonte: Viana (2005). 

Nas regiões de descanso, como pode ser observado na Figura 9, os campos de velocidade e dissipação 

de energia apresentam magnitude baixa, se aproximando de 0. Os valores de tensão cisalhante de 

Reynolds podem se aproximar de 3 N/m² nas regiões mais próximas as paredes. 

 

(a) (b) (c)  

Figura 9 – Região onde as espécies buscam para descansar no campo de velocidades (a), dissipação de energia (b) e 

tensão cisalhante de Reynolds (c) do MTP. 

CONCLUSÕES 

A partir dos resultados da simulação computacional foi possível verificar que o escoamento no fluxo 

principal chega a atingir valores superiores a 2,0 m/s. Porém, como verificado por Viana (2005), o 

indivíduo evita transpor o escoamento nas regiões de maior velocidade e dissipação de energia, 

passando pela lateral do escoamento principal. O peixe busca cortar a região da abertura da ranhura 

do tanque rapidamente e direciona-se para regiões onde as velocidades possuem menores magnitudes.  
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Em se tratando dos resultados de dissipação de energia, verificou-se que existem regiões com valores 

próximos a 700 W/m³, próximo à entrada e saída do tanque, ultrapassando o valor máximo estimado 

por Bell (1973). Contudo, apesar de se desconhecer os valores de referência para espécies 

neotropicais, sabe-se que diferentes espécies de couro e escamas conseguem transpor o mecanismo 

nas atuais condições, desta forma, acredita-se que os valores elevados nas regiões de entrada e saído 

do tanque não são suficientes para impedir a passagem das espécies 

Para os resultados do campo tensão cisalhante de Reynolds, foi possível verificar que, apesar dos 

valores elevados encontrados na simulação, a maior parte do tanque apresenta valores bem próximos 

a 0, possibilitando que as espécies transponham o mecanismo sem prejuízos a sua integridade física.  
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