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 O Corte 1 na Direção-X para os vetores velocidade é apresentado nas 

FIGURAS 61 e 62. Na parte central o escoamento é preferencialmente ascendente, 

dividindo-se junto à superfície, porém sem simetria. A FIGURA 64 mostra esse 

movimento ascendente (em vermelho e cores próximas). A assimetria do escoamento 

junto à superfície (indo para a esquerda e para a direita) pode ser vista na FIGURA 

63. Nota-se que há uma tendência de escoamento “de dentro para fora” nesta seção 

(junto à superfície). 

 As FIGURAS 65 a 68 apresentam o movimento do meio líquido em uma 

seção Entre Barras. Nota-se que a velocidade vertical também é preferencialmente 

positiva na parte central, porém menos intensa do que na seção anterior. 

Adicionalmente, junto à grade, surgem componentes verticais negativas. A FIGURA 

68 mostra isto com mais clareza. Já a FIGURA 67 permite observar o movimento 

superficial preferencial na direção horizontal positiva. Portanto, observa-se que, ao 

longo desse eixo, há a formação preferencial de uma única célula de circulação na 

superfície. 

 A FIGURA 67 e 68 mostram que não representa de maneira ideal o corte, 

isso se deve a falta de visibilidade das partículas presentes na água, devido a grande 

distância da câmera a essa seção de estudo, por isso a região central apresenta menos 

definição do sentido do escoamento vertical (se ascendente ou descendente). 

Entretanto, a FIGURA 72 permite ver que esta componente tem uma preferência 

negativa (ainda que entremeada de regiões de velocidade positiva vertical). A 

velocidade horizontal apresenta igual quadro de indefinição (FIGURA 71). 

 A FIGURA 70 e 71 apresentam o Corte 4 na Direção-X. Vê-se que o 

escoamento central é predominantemente descendente. Não há a tendência de 

inversão de movimento junto às paredes (apesar de sempre estar presente o vórtice 

junto às extremidades da grade). A FIGURA 76 evidencia esse movimento e, 

igualmente, a presença dos vórtices junto à grade. A FIGURA 75, por sua vez, 

mostra que também há movimento preferencial da superfície, com uma divisão 

assimétrica. 

Portanto, também se observaram movimentos preferenciais ao longo da 

direção X. O movimento mais evidente são os vórtices junto às extremidades da 

grade. Nessa direção observou-se que na posição X=0,1 há movimento preferencial 
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ascendente, o que é seguido de forma menos intensa da posição X=0,2. Observou-se 

ainda que na posição X=0,3 há uma tendência de movimento preferencial 

descendente, o que ocorre com bastante intensidade na posição X=0,4. Mostra-se, 

então, que pode se formar uma célula de circulação ao longo de X que se sobrepõe 

àquelas anteriormente medidas (para a direção Z). Como conclusão, há movimentos 

preferenciais para tanques de grades oscilantes quando a geometria imposta é de uma 

altura de 30 cm de água em um tanque de base quadrada de 50 cm x 50 cm, quando 

uma grade com as características geométricas do presente trabalho é utilizada, com 

freqüência e amplitude semelhantes. Esses movimentos estendem-se até a superfície 

e devem ser levados em conta no cálculo de transferências interfaciais de grandezas 

físicas.  

 


