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Resumo – O Brasil é um país que se caracteriza por possuir um elevado número de barragens. Entre 
os impactos ambientais ligados a esse tipo de estrutura hidráulica está o impedimento do fluxo 
migratório da ictiofauna. Em face deste problema, os mecanismos de transposição de peixes (MTP) 
são comumente adotados como solução mitigadora. Neste trabalho o MTP estudado será do tipo 
escada com ranhura vertical. A abordagem usada para a modelagem computacional foi a utilização 
do software HEC-RAS. Para validar essa modelagem foram utilizados dados experimentais de 
Martins (2000), para prever o comportamento do escoamento no MTP para uma dada vazão. Os 
resultados obtidos nessa modelagem computacional apresentaram boa concordância com os dados 
experimentais. 
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COMPUTATIONAL MODELING OF FISH LADDERS WITH VERTICAL 
SLOT USING THE HEC-RAS SOFTWARE 

 
Abstract – The Brazil is a country that is characterized by having a high number of dams. Among 
the environmental impacts associated with this type of hydraulic structure is preventing the 
migration of fish populations. Considering this problem, of fish transposition mechanisms are 
commonly adopted as mitigation solution. The fish transposition mechanisms studied in this work 
will be the ladder with vertical slot. The approach used for the computational modeling was the use 
of HEC-RAS software. To validate this model were used experimental data from Martins (2000), to 
predict the behavior of the flow in the fish ladder for a given flow. The results of this computational 
modeling showed good agreement with experimental data. 
 
Keywords – fish transposition mechanisms, HEC-RAS, computational modeling. 
 
INTRODUÇÃO  

No Brasil, as usinas hidrelétricas são responsáveis pela maior parte da geração de energia 
elétrica. Além disso, o Brasil é um país com enorme potencial para o transporte hidroviário, 
necessitando para isso obras para a regularização dos cursos d’água. Para essas duas áreas de 
aplicação a construção de barragens faz-se necessária.  

Entretanto, a construção de barragens gera impactos ambientais para o ecossistema dos rios, 
entre os quais o principal é a interrupção das rotas migratórias dos peixes. Isso tem levado à redução 
das populações de peixes em todo o mundo (Godinho e Godinho, 1994; Swales, 1994; Helfman et 
al., 2009).  
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O Brasil também possui o maior número de espécies de peixes de água doce conhecidas, 
cerca de 2.122 espécies  (Martins, 2005). Dentro desse total, os peixes de piracema apresentam 
grande importância comercial devido ao porte alcançado (Cemig, 2012), dos 13 peixes de água doce 
mais pescados no Brasil, apenas dois não possuem identidade migratória (Martins, 2005).  Com o 
objetivo de reduzir os impactos ambientais gerados pelas barragens e garantir a preservação dessas 
espécies, são utilizados os mecanismos de transposição de peixes (MTP). Estes dispositivos são 
instalados próximo às barragens, de forma a permitir a transposição dos peixes a montante e a 
jusante. Os principais MTP são do tipo escada, captura e transporte, elevadores e eclusa (Abel, 
2010).  

O tipo escada é o mais difundido. Trata-se de um canal artificial compreendido por sucessivos 
tanques em desnível. As obstruções que separam os tanques podem assumir diferentes geometrias 
as quais definem o tipo da escada. A geometria influencia principalmente na dissipação da energia 
da água. No projeto de construção de uma escada, é preciso garantir que a velocidade da água nos 
tanques esteja de acordo com a capacidade natatória da ictiofauna local. Nesse aspecto, existem 
vários estudos recentes avaliando a capacidade natatória de espécies migratórias brasileiras (Santos, 
Pompeu e Martinez, 2007; Santos et al., 2008; Castro et al., 2010).  

Outro fator importante no projeto é a altura da lâmina d’água, que deve permitir a passagem 
simultânea de peixes de escamas e de couro. Alturas reduzidas podem ser restritivas a determinadas 
espécies, enquanto que alturas muito elevadas podem representar desperdício de vazão e elevação 
de custos. 

Entre os diversos tipos de escadas existentes, o modelo ranhura vertical têm sido utilizado 
com sucesso em vários países, apresentando baixa seletividade (Larinier, 2001) e será objeto de 
estudo neste trabalho. Essa escada consiste de um canal inclinado retangular, com sucessivos 
tanques separados por septos e ranhuras (Figura 1). A inclinação e a abertura da ranhura são os 
principais parâmetros que influenciam o escoamento e as dimensões dessa estrutura (Santos, 
Pompeu e Martinez, 2009). A inclinação não deve ser muito elevada, sendo comuns valores de 10% 
de declividade (Katopodis, 1992). Quanto maior a inclinação da escada, maior será a velocidade do 
escoamento e mais difícil será para o peixe realizar a transposição. Entretanto, valores baixos de 
declividade irão demandar escadas maiores, elevando o custo. A abertura da ranhura deve ser 
suficiente para permitir a passagem dos maiores espécimes encontrados no local com relativa folga, 
porém valores muito elevados podem superdimensionar a estrutura. 

 
Figura 1 - Escada de peixe do tipo ranhura vertical (Katopodis, 1992). 
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No contexto do projeto da escada, a modelagem computacional do escoamento é uma 
ferramenta poderosa para o seu planejamento. A verificação dos dados gerados por computador 
confere maior confiança ao projetista dos resultados esperados. Além disso, caso haja necessidade 
de alteração do projeto inicial, a adaptação do modelo computacional ao novo projeto é rápida e não 
dispendiosa, ao contrário da construção de novos modelos reduzidos. No caso das escadas de 
peixes, a modelagem permite verificar se as características do escoamento ao longo de toda a 
escada, como a velocidade da água e a altura da lâmina d’água, estão de acordo com as 
necessidades dos peixes que realizarão a transposição, o que é fundamental para o sucesso do MTP.  

Neste trabalho foi utilizado o software HEC-RAS (Hydrological Engineering Center – River 
Analysis System) versão 4.1.0 desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados 
Unidos. A escolha do programa foi devido ao seu já consagrado uso em escoamento em rios e 
canais e à sua simplicidade. Este software permite, entre outras funções, a realização de modelagem 
unidimensional para regimes permanentes de fluxo. 

MODELAGEM COMPUTACIONAL 
A modelagem do software HEC-RAS utiliza a chamada equação da energia combinada com a 

formula de Manning, e emprega um método de solução conhecido na literatura por "Standard Step 
Method" (Chow, 1959). Os dados necessários à aplicação do modelo são fundamentalmente: dados 
topobatimétricos das seções transversais, cotas e vazões nas seções de controle e os coeficientes de 
rugosidade. 

O primeiro passo para modelar no HEC-RAS consiste na entrada da geometria do problema a 
ser estudado. Para tal, o programa dispõe de um sistema de seções transversais para representar o 
rio ou o canal em estudo.  Para cada seção são conferidas características geométricas (forma da 
seção transversal, cotas, etc.) e características físicas (coeficiente de Manning, coeficientes de 
contração ou expansão de fluxo, etc.). 

As obstruções que formam as ranhuras verticais foram inseridas em suas respectivas seções 
no modelo através da opção “obstructions” do editor de seção transversal. 

Os dados inseridos para caracterização do modelo buscaram reproduzir ao máximo os 
experimentos de Martins (2000). O canal de transposição foi modelado com nove tanques e 
consequentemente dez obstruções. A declividade adotada foi de 10%. A distância adotada entre 
soleiras foi de 6,4 m. A base do orifício de ranhura vertical foi de 0,80 m. A obstrução maior teve 3 
m de base e a menor 1,44 m. A distância entre soleiras foi de 0,58 m. A geometria do tanque está 
detalhada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Geometria de um tanque do MTP modelado. 
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Houve ainda necessidade de caracterizar as perdas por atrito, com o coeficiente de Manning, 
além de perdas por expansão e contração de fluxo, através de coeficientes próprios de expansão e 
contração. O manual do software oferece tabelas para estes coeficientes. O coeficiente de Manning 
adotado foi 0,012 s/m1/3, valor associado ao concreto. Para a expansão e contração foram adotadas 
as indicações do manual para o caso de obstruções normais sob regime subcrítico: 0,3 e 0,5 
respectivamente. 

Sendo assim ficaram definidas as partes geométrica e física do canal. 

CONDIÇÕES DE CONTORNO  
As condições de contorno necessárias para o regime subcrítico são duas. A primeira é a vazão 

de entrada a montante. A segunda pode ser de vários tipos definidos no manual do software. A 
condição escolhida foi a declividade normal a jusante, no caso adotada igual a 0,1. 

CALIBRAÇÃO DO MODELO 
A calibração do modelo exigiu a utilização de um artifício oferecido pelo software chamado 

de “ineffective flow”. Esta opção possibilita a caracterização de áreas que não contribuem com a 
vazão no canal. Desta forma as regiões de recirculação nos degraus-tanque puderam ser computadas 
no modelo. Isto se deve ao fato de que as regiões de refluxo apresentam velocidades médias 
aproximadamente nulas na direção preferencial do escoamento no canal.  

Utilizando esta ferramenta, o software reduz a área molhada efetiva para vazão da seção 
transversal. Isto aproxima o modelo da realidade, permitindo o estudo do escoamento com as zonas 
de recirculação. 

Porém a determinação dessas regiões de recirculação geralmente se dá experimentalmente. A 
teoria disponível para tais previsões é restrita e geralmente consiste em ajuste de dados 
experimentais. 

Portanto para determinar os locais de recirculação foi adotado o seguinte procedimento: 
primeiramente admitiu-se que na região próxima à ranhura a área molhada equivale à área da 
abertura, ou seja, 0,80 m de abertura; para o tanque entre duas obstruções foi caracterizada uma 
seção transversal no ponto médio de seu comprimento. Nesta adotou-se um “ineffective flow” de 
forma que a área molhada efetiva tivesse o ponto médio de sua base sempre coincidindo com o 
ponto médio da base da seção (Figura 3). 

Finalmente, para gerar as regiões de recirculação, criou-se seções de 0,1 em 0,1m interpoladas 
entre a seção central e as seções das obstruções a montante e a jusante. 

Assim, foram testados vários valores de área molhada efetiva da seção média para os seis 
dados de vazão do estudo experimental (Martins, 2000). 

O programa dispõe de tabelas com dados referentes a cada seção do modelo. Sendo assim, a 
cada valor de área efetiva foi feita uma média dos valores de lâmina d’água das seções interpoladas 
e não interpoladas.  

A calibração foi feita comparando-se os resultados de lâmina d’água média obtidos pelo 
modelo, com os resultados experimentais, testando-se diversas regiões de recirculação.  
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Figura 3 – Representação da região de recirculação 

Os valores com erro mínimo relativo ao experimento estão listados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Valores de base da área molhada efetiva na seção média para cada valor de vazão. 

VAZÃO 
(m³/s) 

BASE DA ÁREA MOLHADA 
EFETIVA NA SEÇÃO MÉDIA 

(m) 
2,77 1 
2,82 1,08 
4,02 1,04 
4,81 1,9 
7,8 1,57 

10,61 5 
 

Os dados da Tabela 1 foram utilizados para determinar uma função linear de ajuste que define 
uma base de área molhada efetiva que confere erro mínimo para uma vazão dada (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Valores para a base da área molhada efetiva para cada vazão, calculados para um erro mínimo na 

lâmina d’água média; além da reta de ajuste dos pontos obtidos 
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A função obtida foi então empregada para obter as regiões de recirculação para cada vazão 
experimental. Estas foram implementadas no HEC-RAS para determinar as lâminas d’água médias 
no canal para cada vazão.  

RESULTADOS OBTIDOS  
Os valores encontrados para as alturas de lâminas d’água médias foram dispostos em um 

gráfico comparativo com relação aos valores obtidos experimentalmente por Martins, 2000 (Figura 
5). Pode-se observar que a reta obtida pelo modelo se ajustou bem aos resultados experimentais. 

O método mostrou-se eficaz para previsão dos valores de lâmina d’água no canal para 
diferentes valores de vazão. 

 

 
 

Figura 5 – Curva de ajuste obtida pela modelagem computacional no HEC-RAS 

A energia dissipada na estrutura é dada por E = ρgQI/Bh, onde ρ = massa específica do 
fluido; g = aceleração da gravidade; Q = vazão; I = declividade longitudinal do canal; B = largura 
do MTP e y = altura da lâmina d’água. Os resultados obtidos experimentalmente e 
computacionalmente para altura da lâmina d’água e a energia dissipada, para diversos valores de 
vazão, são apresentados na Tabela 2. 

O valor médio da energia dissipada obtido experimentalmente por Martins, 2000 é de 516,40 
W/m3 e o valor encontrado pela modelagem computacional é de 497,51 W/m3, mostrando boa 
concordância entre eles. 
 

Tabela 2 – Valores da lâmina d’água média e da energia dissipada obtidos experimentalmente e 
computacionalmente para diversos valores de vazão. 

 Experimental  
Martins (2000) 

Calculado 
HEC-RAS 

Vazão 
(m³/s) 

Lâmina 
d'água 

(m) 

Energia 
dissipada 
(W/m³) 

Lâmina 
d'água 

(m) 

Energia 
dissipada 
(W/m³) 

2,77 1 543,47 1,12 485,24 
2,82 1,1 502,99 1,16 476,97 
4,02 1,5 525,82 1,61 489,89 
4,81 2 471,86 1,96 481,49 
7,8 2,8 546,56 2,98 513,54 

10,61 4,1 507,73 3,87 537,90 
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CONCLUSÕES  

O software HEC-RAS mostrou ser uma ferramenta muito útil para a análise do escoamento 
em mecanismos de transposição de peixes do tipo escada com ranhura vertical, permitindo a 
obtenção das principais características desse escoamento. 

A calibração do modelo obtida para a geometria estudada pode ser facilmente transposta para 
outras geometrias de escadas com ranhura vertical. 
TRABALHOS FUTUROS  

O software HEC-RAS, por fazer um tratamento unidimensional do escoamento, não permite 
um estudo detalhado nas zonas de recirculação que ocorrem nas câmaras dos mecanismos de 
transposição de peixes e que afetam o campo de velocidades desse escoamento. Assim, pretende-se 
estender essa pesquisa para um tratamento tridimensional do escoamento.  
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