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Introdução e Objetivo
O Brasil, com extensão territorial superior a 8 milhões de km², é privilegiado em recursos hídricos, com cerca de 20% da água
doce mundial. A maior das bacias hidrográficas, a Amazônica, é mundialmente reconhecido pela importante biodiversidade,
possui mais de 3.000 espécies de peixes, conforme McAllister et al. (GODINHO, 2000). Esses números correspondem a
aproximadamente, 2/3 do total do universo global de peixes existente (FISHING GUIDE, 1996). Muitas dessas espécies, cerca de
20% (THEMAG ENGENHARIA, 1999), migram e não recebem a atenção merecida quanto à preservação e manutenção, apesar
dos compromissos internacionais firmados na ECO-92 (1992) onde o Brasil declarou ao mundo que cada ser vivo, planta ou
animal, não são apenas bens locais, mas um patrimônio da humanidade e assim devem ser tratados.
Com a construção de barramentos para diversos fins, promove a interrupção da passagem livre de peixes. Para minimizar esse
impacto Mecanismos de Transposição de Peixes são construídos. No entanto, a condição hidráulica de funcionamento do sistema
pode se tornar um obstáculo a passagem dos peixes. Um dos parâmetros importantes dentro do sistema é a tensão cisalhante de
Reynolds. Segundo Cada (1999), a tensão cisalhante de Reynolds máxima encontrada na natureza é de aproximadamente
100 N/m2. Esse valor de tensão pode ser facilmente suportado pelos peixes, porém valores superiores a 500 N/m2 podem causar
danos. Segundo Silva (2012) tensões superiores a 700N/m² podem causar lesões e morte aos peixes. Com intuito de ser mais
conservador o valor de 500N/m² será utilizado como limite para a verificação da tensão de cisalhamento de Reynolds no tanque
de uma escada para peixes. O trabalho busca mostrar a influencia da vazão no aumento da tensão cisalhante de Reynolds dentro
do tanque de uma escada para peixes.

Metodologia e Resultados
Para levantamento do parâmetro utilizou-se um canal construído em aço e vidro, com reservatório de jusante do canal fabricado
em fibra de vidro. O canal possui 6m de comprimento e 0,40m de largura e possui 11 tanques separados por anteparos de 25 mm
de espessura e ranhura. E possui, também, declividade variável, controlada por uma talha mecânica. Os anteparos foram
fabricados em madeira, e foram fixados com silicone. A abertura (b0) possui 0,10 m, e comprimento de cada tanque 0,50 m. Esse
arranjo proposto por Alvarez-Vázquez, et al.(2007) é uma configuração simplificada, com dimensões diferentes, dos propostos
por Rajaratnam, Katopodis e Salanki,1992. Figura 1 representa este canal utilizado no modelo físico reduzido.

FIGURA 1: Visão geral do canal com declividade variável com o equipamento ADV e os anteparos da escada de peixes.
Fonte: TOLENTINO, et al, 2014.
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Para a medição de velocidade foi utilizado um medidor ADV que permite a medição instantânea da velocidade de escoamento nas três
dimensões (x, y e z). Ele é composto por um transmissor e dois ou três receptores acústicos para sondas 3D. Durante o processo de medição, a
sonda ADV é orientada por meio de trilhos, que se encontra posicionado a cada 5 cm na direção longitudinal (x) e tranversal (y). Os pontos de
realização de medidas variaram de 2 a 10 no eixo longitudinal e 2 a 08 no eixo transversal. Com isso, são realizadas 63 medidas no plano.
A tensão de cisalhamento de Reynolds é um fator muito importante na caracterização da turbulência em escoamentos. Esse parâmetro hidráulico
pode interferir de forma intensa na transposição de peixes caso atinja valores superiores a 500 N/m2.
A Figura 2 apresenta o mapa para a tensão de cisalhamento de Reynolds no tanque com declividade de 6% e vazão de 55 m3/h. De um modo geral,
os pontos medidos não atingem grandes valores de tensão de cisalhamento.

FIGURA 2: Campo de tensão de cisalhamento de Reynolds para a declividade de 6%.

Conclusões Finais
A região de maior tensão cisalhante de Reynolds ocorre no fluxo principal, podendo atingir valores superiores ao aceitável para a
passagem dos peixes. No entanto, a variação da vazão não promove redução considerável da área com tensões inaceitaveis para a
passagem dos peixes. Porém, essa análise deve ser continuada para a verificação para outras declividades nas quais esse tipo de
sistema é construido.
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