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5.1.5. Resultados obtidos nos ensaios com o nível de água a 15 cm da grade 

oscilante 

 

5.1.5.1. Velocidade U 

 

 As FIGURAS 190 e 191 contêm os campos da velocidade horizontal U no 

plano XY. Essas figuras são apresentadas novamente para auxiliar a análise 

comparativa entre os planos de vetores e as isovelocidades. 

 As FIGURAS 192 a 201 mostram as isovelocidades no sentido negativo de 

X, nas figuras iniciais onde as intensidades das velocidades são maiores, vê-se a 

formação de um cilindro próximo a parede em x = 0 e que se prolonga ao longo do 

eixo-z. Na medida em que a intensidade da velocidade U diminui surgem superfícies 

de isovelocidades desta componente em todo o tanque. Vale observar que a 

ocorrência é mais evidente junto à grade oscilante. Também se verifica que há maior 

quantidade de superfícies de isovelocidades U no sentido negativo do lado direito do 

tanque (junto ao eixo X, nas figuras). 

 A comparação entre as FIGURAS 194 e 209 mostra junto às paredes laterais 

velocidades em sentidos opostos para U = -0,0020 m/s e U = 0,0021 m/s, o que torna 

evidente a presença dos vórtices naquela região, como foi visto no campo de vetores 

da montagem das médias do programa VISIFLOW. 

 Observa-se nessas figuras que o número de “cilindros” ou volumes vistos 

tende a igualar o número de barras da grade, ou seja, nove. 

 A FIGURA 202 apresenta o gráfico da velocidade horizontal U igual a zero. 

 As FIGURAS 192 a 212 mostram regiões de escoamento preferencialmente 

no sentido positivo de X ocorrendo em sítios (locais) diferentes daqueles nos quais há 

movimento preferencial no sentido negativo de X (idealmente não deveria haver 

regiões com "concentrações de movimentos preferenciais", ou seja, os gráficos 

deveriam ser monocromáticos em verde, que corresponde a velocidades nulas). 

 De forma geral, essas constatações experimentais mostram estruturas de 

escoamento em forma de vórtices estáveis (ou seja, movimentos opostos em regiões 

distintas do volume em estudo). Fica, assim, evidenciada a existência de correntes 
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preferenciais em experimentos com grades oscilantes também para a profundidade de 

água de 15 cm.. 

 

FIGURA 190: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY em z = 0,1m e z = 0,3m 

 

FIGURA 191: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY em z = 0,2m e z = 0,4m 
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Velocidade U – Sentido Negativo 

 

FIGURA 192: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0,0032m/s  

 

 

FIGURA 193: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0026m/s 
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FIGURA 194: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0020m/s 

 

FIGURA 195: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0014m/s 
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FIGURA 196: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0012m/s 

 

FIGURA 197: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0010m/s 
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FIGURA 198: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0008m/s 

 

FIGURA 199: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0006m/s 
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FIGURA 200: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = -0.0004m/s 

 
FIGURA 201: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  

U = -0.0002m/s 
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FIGURA 202: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = 0.0000m/s 

 
 

Velocidade U – Sentido Positivo 

 

FIGURA 203: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0004m/s 
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FIGURA 204: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0008m/s 

 

 

FIGURA 205: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0010m/s 
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FIGURA 206: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0012m/s 

 

FIGURA 207: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0014m/s 
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FIGURA 208: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0017m/s 

 

 

FIGURA 209: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0021m/s 
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FIGURA 210: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0023m/s 

 

 

FIGURA 211: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0029m/s 
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FIGURA 212: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U = +0.0035m/s 

 
 As FIGURAS 213 a 215 apresentam a união das componentes de velocidade 

U nos dois sentidos, onde é possível verificar a presença dos vórtices juntos as 

paredes laterais e a corrente preferencial junto a superfície no sentido positivo de U . 

 

FIGURA 213: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U =-0.0020 e U=+0.0023 m/s 
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FIGURA 214: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U =-0.0014 e U=+0.0017 m/s 

 

FIGURA 215: velocidade horizontal U (m/s) no plano XY: isovelocidades de  
U =-0.0008 e U=+0.0010 m/s 
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5.1.5.2. Velocidade W 

 

 As figuras abaixo foram mantidas na mesma posição que as figuras 

anteriores. Dessa maneira facilita-se (espera-se) a observação e a análise das 

estruturas que se formam no escoamento. As FIGURAS 216 e 217 são os planos ZY 

para a velocidade W. 

 As FIGURAS 218 até 226 mostram a evolução da velocidade W no sentido 

negativo. Observa-se que, apesar de iniciar com as maiores velocidades negativas em 

uma posição mais central, posteriormente o comportamento dessa velocidade é 

parecido com os gráficos da velocidade U, o que fica mais evidente, por exemplo, 

quando se compara as FIGURAS 197 e 221 em separado. O cilindro visto nas 

figuras do campo de velocidade U negativo, também é observado aqui junto a parede 

Sul em z = 0, em todo o eixo-x.  

 A FIGURA 227 mostra a velocidade W igual a zero. 

 As FIGURAS 228 a 237 apresentam a velocidade W no sentido positivo. 

Verifica-se a presença da mesma corrente preferencial vista nos cortes para a 

velocidade U, também da direita para a esquerda, nesse plano. Entre as FIGURAS 

234 a 237 vêem-se as regiões de maior intensidade da velocidade W positiva. 

 As composições de campos de velocidade com sentido oposto podem ser 

vistas nas FIGURAS 238 a 240. 

 O que se vê nas figuras citadas nos parágrafos acima é que a velocidade W 

positiva predomina na parte superior do corte, o que já foi analisado anteriormente, e 

que a velocidade W negativa ocorre na parte inferior, junto a grade. Contudo, pela 

simples observação dos cortes dos vetores velocidade nas montagens feitas com o 

programa VISIFLOW, o retorno do volume de água que vai da direita para a 

esquerda, na parte superior do corte não ocorre pela parte inferior. A mesma análise 

vale também os campos de velocidade de U.  

 Pode-se sugerir, então, a presença de uma grande célula de circulação que se 

completa da esquerda para a direita na parte inferior da grade oscilante. Porém, 

visualmente, nos experimentos de laboratório, não se procurou observar tal célula de 

circulação, impedindo afirmar que ela tenha se estabelecido. O que sempre foi visto 

foram as composições de jatos e esteiras que se “desprendiam” das barras das grades 
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e que se dissipavam no volume inferior por não encontrar nenhuma barreira abaixo 

da grade oscilante. Ainda vale mencionar que o volume inferior era muito maior que 

o volume superior e que qualquer velocidade média menor que aquela observada na 

parte superior da grade. De qualquer forma, as medidas permitem concluir que as 

células de circulação ocorrem, porque o escoamento gerado pelas grades oscilantes 

encontra, neste tipo de tanque, barreiras físicas, tais como as paredes e a própria 

superfície da água.  

 

 

 

FIGURA 216: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY em x = 0,1m e x = 0,3m 
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FIGURA 217: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY em x = 0,2m e x = 0,4m 
 

Velocidade W – Sentido Negativo 

 

FIGURA 218: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0030m/s 
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FIGURA 219: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0025m/s 

 

FIGURA 220: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0020m/s 
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FIGURA 221: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0015m/s 

 

 

FIGURA 222: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0012m/s 
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FIGURA 223: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0010m/s 

 

 

FIGURA 224: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0008m/s 
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FIGURA 225: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0005m/s 

 

FIGURA 226: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = -0.0002m/s 
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FIGURA 227: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de 
 W = 0.0000m/s 

 

Velocidade W – Sentido Positivo 

 

FIGURA 228: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0001m/s 
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FIGURA 229: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0006m/s 

 

 

FIGURA 230: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0008m/s 
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FIGURA 231: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0011m/s 

 

 

FIGURA 232: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0013m/s 
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FIGURA 233: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0016m/s 

 

 

FIGURA 234: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0018m/s 
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FIGURA 235: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0021m/s 

 

 

FIGURA 236: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0026m/s 
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FIGURA 237: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY : isovelocidades de  
W = +0.0031m/s 

 

 

FIGURA 238: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY  : isovelocidades de  
W =-0.0020m/s e W=+0.0021 m/s 
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FIGURA 239: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY  : isovelocidades de  

W =-0.0015m/s e W=+0.0016 m/s 
 

 

FIGURA 240: velocidade horizontal W (m/s) no plano ZY  : isovelocidades de  
W =-0.0010m/s e W=+0.0011 m/s 
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5.1.5.3. Velocidade V 

 

As FIGURAS 241 a 244 mostram os planos XY e os planos ZY da velocidade 

vertical, que já foram analisados anteriormente. Como na análise feita para a 

profundidade de 30 cm, essa componente da velocidade foi analisada em palnos 

ortogonais, permitindo uma visão mais completa em todo o volume.  

As imagens são interessantes, mostrando os efeitos da presença da grade no 

campo de velocidade.  

 

FIGURA 241: velocidade vertical V (m/s) no plano XY  em  z = 0,1m e z = 0,3m 
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FIGURA 242: velocidade vertical V (m/s) no plano XY em z = 0,2m e z = 0,4m 

 

FIGURA 243: velocidade vertical V (m/s) no plano XY em x = 0,1m e x = 0,3m 
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FIGURA 244: velocidade vertical V (m/s) no plano XY em x = 0,2m e x = 0,4m 
 

 A FIGURA 245 mostra aquelas regiões em que a velocidade vertical 

descendente (negativa) tem alta intensidade. Observam-se, nesse caso, pequenas 

regiões esparsas por toda a superfície próxima à grade. A evolução da velocidade 

vertical no sentido negativo pode ser visto entre as FIGURAS 246 a 254. 

 Vê-se, em todas as figuras, que junto às quatro paredes existem regiões 

evidentes de velocidade vertical V no sentido negativo. Como já se havia verificado 

nos cortes dos vetores velocidade, nessas regiões o movimento é estritamente 

descendente (negativo). É muito interessante observar o padrão da malha da grade 

ser reproduzido nas superfícies das isovelocidades negativas. A FIGURA 255, por 

sua vez, mostra os locais onde a velocidade vertical é nula. 
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FIGURA 245: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0035m/s 

 

 

FIGURA 246: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0030m/s 
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FIGURA 247: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0025m/s 

 

 

FIGURA 248: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0019m/s 
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FIGURA 249: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0014m/s 

 

 

FIGURA 250: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0009m/s 
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FIGURA 251: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0007m/s 

 

 

FIGURA 252: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0005m/s 
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FIGURA 253: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0003m/s 

 

 

FIGURA 254: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0001m/s 
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FIGURA 255: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = -0.0000m/s 

 

 As FIGURAS 256 a 264 mostram a evolução da velocidade vertical no 

sentido ascendente (positivo). Na FIGURA 257, por exemplo, observa-se que a 

velocidade ascendente ocorre de forma mais “contínua” junto às paredes Sul e Leste, 

onde se vê a formação de um volume contínuo de isovelocidades entre z = 0 e z = 

0,20m e entre x = 0 e x = 0,20m. Essas regiões também impõem o escoamento 

preferencial constatado na análise das velocidades U e W, coincidindo com a posição 

de “lançamento” do escoamento verificado anteriormente para U e W positivo. Por 

essa constatação fica evidente a existência de um “efeito de bomba hidráulica”, mais 

observável junto às paredes (no caso desta figura, mais “contínuo” junto a duas 

paredes) e que pode se dizer que é a “fonte” dos escoamentos preferenciais. 
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FIGURA 256: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0002m/s 

 

 

FIGURA 257: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0005m/s 
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FIGURA 258: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0007m/s 

 

 

FIGURA 259: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0010m/s 
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FIGURA 260: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0012m/s 

 

FIGURA 261: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0018m/s 
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FIGURA 262: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0023m/s 

 

 

FIGURA 263: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0028m/s 
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FIGURA 264: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V = +0.0034m/s 

 

As FIGURAS 265 a 267 mostram a presença de vórtices, uma vez que as 

regiões com componentes positivas e negativas ocupam preferencialmente diferentes 

regiões do espaço. Como sempre, evidencia-se a existência de correntes 

preferenciais, que devem ser consideradas (e não estão sendo) em previsões de 

transporte quando grades oscilantes são a ferramenta de trabalho. 
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FIGURA 265: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V =-0.0009 e V=+0.0007 m/s 

 

 

FIGURA 266: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V =-0.0019 e V=+0.0018 m/s 
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FIGURA 267: velocidade vertical V (m/s): isovelocidades de velocidade  
V =-0.0025 e V=+0.0028 m/s 

 
 
 

5.1.6. Resultados do Corte Horizontal dos Vetores de Velocidade, para Altura 

de Água de 15 cm. 

 

 A FIGURA 268 mostra o campo de vetores que foi composto com as figuras 

do programa VISIFLOW. A resolução utilizada mostra uma corrente preferencial na 

Direção-Z, embora junto às paredes Norte e Sul hajam regiões com vórtices e 

velocidades negativas. Esta tendência também é observada na FIGURA 269a e 269 

b. De forma geral ambas as informações coincidem no comportamento global. Isto é 

relevante porque mostra que os dados de experimentos distintos (independentes) são 

coerentes. Os valores de velocidade na superfície são da ordem de 1,3 mm/s. 

Considerando a máxima velocidade durante o movimento oscilatório da grade (8,4 

cm/s), vê-se que a velocidade superficial atinge a ordem de grandeza de 1,5% da 

máxima velocidade imposta ao conjunto (nesta configuração geométrica). Embora 

pequeno em relação à velocidade máxima, o fato de ser um movimento preferencial 

mostra que este efeito deve ser considerado nos estudos com grades oscilantes. 
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FIGURA 268: Montagem do Corte Paralelo a Superfície na posição Y =0,14m, 

com altura de água acima da grade de 15 cm 
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(a) 

 

 

(b) 

 

FIGURA 269: a) velocidade horizontal U (m/s) no plano XZ em y=0,14m, 
b) velocidade horizontal W (m/s) no plano XZ em y=0,14m 
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_________________CAPÍTULO 6 
 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 O objetivo geral do trabalho foi atingido, pois se verificou que nos 

equipamentos de grades oscilantes, originalmente concebidos para gerar unicamente 

movimentos turbulentos, também há a geração de movimentos preferenciais. No 

presente trabalho isto foi observado para a condição de 15,0 cm e 30,0 cm de lâmina 

de água sobre a grade oscilante, à qual foi aplicada uma freqüência de 100 rpm e uma 

oscilação máxima de 2,0 cm (amplitude 1,0 cm). A grade utilizada tem dimensões 

especificadas ao longo do texto. 

 Com as condições ensaiadas pode-se dizer que a energia fornecida ao meio 

líquido, que idealmente deveria ser convertida exclusivamente em movimento 

turbulento, seguindo a cascata de energia dos maiores para os menores turbilhões 

(vórtices), é parcialmente utilizada para gerar movimentos médios bem 

estabelecidos. 

 Configura-se, portanto, nesse tipo de equipamento e para a configuração 

geométrica aqui apresentada, um "efeito de bomba hidráulica", ou seja, energia 

fornecida converte-se em movimento médio. 

 As grades exercem a função de gerar jatos de água e esteiras, que são 

lançados para distante das grades. A massa de água assim lançada, após perder parte 

de sua energia, torna a se dirigir para a grade, passando pelos vãos e reiniciando o 

trajeto, o que pode ser denominado de correntes secundárias localizadas. Tal 

constatação é mais evidente quando o nível de água é mantido em 15,0 cm acima da 

grade. 
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 A implementação de instrumentos para permitir o movimento conjunto da 

câmera CCD e do Fiber-Sheet, embora seja um equipamento que na sua aplicação 

tenha dado muito trabalho, serviu bem para o propósito para o qual foi 

confeccionado. As medidas em todos os cortes foram realizadas de maneira rápida, o 

que seria impossibilitado sem o equipamento de movimentação conjunta. 

 Como se pode ver no decorrer desse trabalho, atingiu-se também o objetivo 

específico de se obter imagens nas três direções ortogonais, gerando uma tomografia 

do campo de velocidades. No presente estudo foram geradas superfícies de 

isovelocidades para as componentes de velocidade, que permitem localizar as regiões 

com escoamentos adversos e consubstanciar a existência de estruturas preferenciais 

de escoamento.  

Como conseqüência das conclusões aqui apresentadas, pode-se afirmar que a 

modelagem teórica ou numérica de tanques com grades oscilantes deve considerar a 

existência de correntes secundárias. Uma vez que parcelas advectivas, nas equações 

de transporte, são responsáveis diretas pela rápida transferência de propriedades 

físicas como massa e energia térmica, a sua desconsideração na análise de 

transferência dessas propriedades no dispositivo aqui estudado pode implicar em 

erros grosseiros.  

Verificou-se que as velocidades superficiais tem magnitude relevante, sendo 

que as velocidades nos casos de lâmina de água de 15 cm e de 30 cm tiveram valores 

médios de 0,17 cm/s e 0,13 cm/s, respectivamente. 

 

Recomendações 

 

Sugere-se a realização de experimentos cuidadosos nesse mesmo 

equipamento, utilizando escalas de tempo maiores (dia) e outras condições de 

agitação (amplitude, freqüência, tamanho da malha, profundidade da lâmina de água, 

por exemplo), visando verificar se há modificação dos padrões de escoamento para 

diferentes condições. Embora seja ousado sugerir procedimentos analíticos, a 

sensibilidade adquirida aponta para a possibilidade positiva do uso de análise 

dimensional.  
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Sugere-se o mesmo tipo de estudo para um tanque de grades oscilantes no 

formato cilíndrico de base circular, complementando as medidas do tanque 

prismático de base quadrada.  

 Para este trabalho o ideal é realizar todas as medidas Entre Barras (EB) e 

Sobre Barras (SB), conferindo mais confiabilidade aos resultados (comparação para 

situações idênticas). Sugere-se, então, a realização de tais experimentos. 

 Sugere-se a confecção de um tanque maior ao redor de todo o tanque 

principal, fixando a grade oscilante à estrutura de movimento nos seus quatro lados, 

o que evitaria uma possível assimetria no escoamento, que pode ter sido observada 

em especial nos de 30 cm de lâmina de água.  

 O presente conjunto de constatações e recomendações sugere a continuidade 

dos estudos nessa área. 
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