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INTRODUÇÃO 
 

 No nosso dia-a-dia comumente observamos movimentos turbulentos, tais 

como as nuvens, os vórtices em um rio, a fumaça de uma chaminé residencial ou de 

fábrica, entre outros exemplos. Um dos esboços mais antigos (talvez o mais antigo) 

que representa escoamentos turbulentos foi elaborado por Leonardo da Vinci, no 

século 16, que reproduziu sua observação de escoamentos por meio de desenhos 

feitos à mão. 

 Os processos de transferência de quantidades físicas em fluidos, estudadas 

normalmente nas engenharias, ocorrem em escoamentos turbulentos e são de difícil 

quantificação. As dificuldades ocorrem tanto no campo experimental como no campo 

teórico. No campo experimental são necessários equipamentos adequados, que 

permitam obter avaliações corretas das flutuações das quantidades físicas. No campo 

teórico as dificuldades se relacionam à complexidade das equações e à 

indisponibilidade de computadores suficientemente rápidos e capazes de processar a 

enorme quantidade de dados em alta velocidade, visando atingir os resultados 

esperados. Por isso muitos equacionamentos apresentam “brechas” que são “tapadas” 

por meio de novas equações, com princípios físicos indefinidos, tornando ainda mais 

complexos o entendimento e a solução dos problemas relativos a essa área de estudo. 

 Um equipamento bastante relatado na literatura, usado para gerar movimento 

turbulento, é o tanque de grades oscilantes. Ele é utilizado a mais de sessenta anos. 

Uma ressalva que se poderia fazer ao seu uso é que, quando comparado aos diversos 

tipos de canais utilizados em laboratório, apresenta baixo rendimento quanto à 
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turbulência gerada. Em princípio, esse equipamento gera uma estrutura turbulenta 

simples e com intensidade controlável. Ao longo das décadas o seu uso vem 

ganhando espaço, sendo usado em estudos voltados para responder diferentes 

questões. Isto ocorre talvez devido às características gerais observadas nos campos 

turbulentos gerados, tais como: homogeneidade da turbulência produzida ao longo de 

um plano, geração com intensidade controlável, tensões de Reynolds nulas distante 

das grades e comprovação de modelos teóricos para turbulência isotrópica. Os 

tanques com grades oscilantes já foram utilizados em experimentos com objetivos 

como: detalhar a transferência de gás em interfaces, verificar o comportamento de 

sedimentos, observar a dispersão de poluentes, quantificar a mistura interfacial de 

fluidos estratificados, entre outros. 

 O Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São 

Carlos tem, desde meados de 1988, realizado pesquisas com tanques de grades 

oscilantes. Os primeiros estudos corroboraram as conclusões mais imediatas também 

vistas na literatura, de que há vantagens no uso desse equipamento em medidas de 

parâmetros turbulentos. Em uma das vertentes abordadas no Departamento, encontra-

se o desenvolvimento de instrumentação ótica para estudar deformações interfaciais. 

Em outra vertente está o estudo da turbulência em si, com as suas conseqüências no 

transporte de grandezas escalares. Neste particular, o trabalho de SOUZA (2002) deu 

inicio à série de pesquisas que tem por objetivo o estudo da turbulência e sua relação 

com os processos de trocas gasosas, em especial entre o ar e a água. No trabalho 

mencionado foi projetado e construído um tanque de grades oscilantes com paredes 

de placas de acrílico, onde diversas medidas de parâmetros turbulentos foram 

conduzidas, envolvendo, por exemplo: velocidade turbulenta, valor R.M.S.(Root-

Mean-Square) e tensões de Reynolds. O estudo utilizou a técnica de Velocimetria por 

Imagem de Partículas (PIV) com laser. 

 Dando continuidade a essa linha de pesquisa no presente trabalho foram 

realizadas medidas de campos de velocidade, por meio da técnica PIV a laser, com o 

objetivo principal de estudar com profundidade o escoamento médio que 

eventualmente pode ser gerado com grades oscilantes. Vale lembrar que esse tipo de 

equipamento foi inicialmente concebido para gerar apenas movimentos turbulentos. 

Uma aplicação dos resultados é determinar se o transporte de escalares, nesse 
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equipamento, é apenas resultado de movimentos turbulentos ou se há parcelas de 

transporte vinculadas a movimentos médios determinísticos. Reconhecer a existência 

ou não de movimentos secundários, os quais podem ser gerados pela grade, com 

quantificação adequada desses movimentos, representa uma contribuição razoável à 

área. 
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_________________CAPÍTULO 2
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Observar a possível formação de correntes preferenciais nos escoamentos 

gerados por grades oscilantes. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Elaborar uma metodologia que permita realizar a medida de vários 

planos nas três direções cartesianas, permitindo efetuar assim uma 

“tomografia” do escoamento. 

• Contribuir com o aumento de dados para esse equipamento no estudo 

da dissipação turbulenta. 

• Gerar visualizações em três dimensões dos campos medidos.  
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_________________CAPÍTULO 3
 

 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 A revisão bibliográfica deste trabalho está dividida em quatro partes: a 

primeira apresenta a descrição fenomenológica da turbulência, a segunda apresenta 

os equacionamentos relacionados à turbulência, a terceira resume a utilização do 

equipamento de grades oscilantes e, por fim, é apresentando um exemplo de 

visualização do escoamento. 

 

3.1. TURBULÊNCIA 

 

 A turbulência é um ramo da física (mecânica racional), mais especificamente 

da mecânica dos fluidos e que ainda não apresenta solução definitiva quanto à sua 

formulação quantitativa. Nos dias de hoje, apesar do aumento da velocidade dos 

computadores e da natural evolução das ferramentas matemáticas, ainda não é 

possível obter uma solução geral para o problema dos escoamentos turbulentos. 

Assim, o tema desperta o interesse dos pesquisadores e, dado o seu estado ainda 

insolúvel, também a paixão daqueles mais interessados em despontar como possíveis 

“solucionadores” da área. Nesse contexto, também os “historiadores da turbulência” 

encontram espaço para apresentar algumas nuances interessantes acerca dos 

problemas e eventos históricos que envolveram escoamentos turbulentos. 
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3.1.1. Breve História da Pesquisa sobre Turbulência 

 

 O texto que segue foi baseado em NEZU & NAKAGAWA (1993). 

 Considerando a ausência de documentos relacionados a sua execução, pode-

se afirmar que, antes do Renascimento, muitas obras hidráulicas foram construídas 

utilizando-se unicamente de conhecimentos da hidráulica empírica. Entre essas obras 

pode-se citar os sistemas de abastecimento de água construídos no período Romano; 

que nos legou alguns monumentos hoje famosos, como o viaduto de pedra para 

abastecimento de água, Pont du Gard, na França Meridional. Outra obra aparece na 

China, para o controle das cheias do Rio Amarelo. A conexão entre os cursos das 

águas do Sul da China com aqueles do Norte da China foi o mais famoso e 

importante trabalho hidráulico nas modificações do Rio Amarelo, obra que data da 

dinastia do Imperador Sui (581-618). No Japão, a obra de controle de enchentes do 

Rio Yodo, entre Kyoto e Osaka, foi iniciada pelo Imperador Nintoku em 323. A 

construção do banco ‘Mandara’, próximo a Kyoto, é a mais famosa obra hidráulica 

nesse projeto de contenção de cheias, tendo prevenido a enchente na cidade de Osaka 

pelo Rio Yodo a 1600 anos atrás. 

 Considerando o período que possui registro dos pensamentos científicos, 

Fasso (citado em NEZU & NAKAGAWA, 1993) menciona que a hidrostática 

tornou-se bem conhecida durante o Renascimento, período em que nasceu a 

hidráulica como hoje a conhecemos. Em contraste, a hidrodinâmica, inicialmente 

discutida por Leonardo da Vinci (segundo o ponto de vista do autor mencionado), foi 

tratada unicamente de maneira qualitativa. Ele defendia a necessidade da observação 

e da experimentação, não unicamente na ciência, mas também nas artes, com seus 

desenhos, pinturas e esculturas. Nesse particular, Leonardo foi talvez o primeiro a 

descrever os vórtices e a turbulência em canais de água. Ele, sentado sobre uma 

bancada, debaixo de uma árvore próxima a um rio, observou atenciosamente o 

movimento da água ao redor de um pilar de uma ponte e desenhou o que via. A 

FIGURA 1 mostra o desenho muito famoso, no qual Da Vinci escreveu: 

“Observando os movimentos da superfície da água, eles são bem similares a cachos 

de cabelos. Escoamentos de água consistem de dois tipos de vórtices; um é 

promovido pelo escoamento principal, enquanto que o outro é gerado 
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intermitentemente pelo escoamento contrário em separado”. Assim, Leonardo da 

Vinci pode ter sido o primeiro “homem de ciência” no mundo a estudar a turbulência 

em canais abertos. Evidentemente, sua pesquisa não era baseada em equações 

quantitativas de movimentos ou na medida de velocidade. Ele se limitou a fazer 

observações cuidadosas, de acordo com o espírito científico e as ferramentas da 

época. 

 

 
FIGURA 1: Desenho feito por Leonardo da Vinci representando o escoamento da 

água a jusante de um despejo. 

 

 Isaac Newton (1643-1727), o homem que redirecionou a nossa forma de atuar 

em ciência, também deu contribuições ao estudo da mecânica dos Fluidos. Newton 

nasceu em Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Em 1672, após divulgar 

importantes trabalhos, foi eleito membro da Sociedade Real de Ciência. Em 1687 é 

publicado o Philosophiae naturalis principia mathematica ou Principia, como é 

conhecido. Os dois primeiros volumes do Principia descrevem as leis gerais de 

Newton, mas também com aplicações a colisões, o pêndulo, projéteis, resistência do 

ar, hidrostática e propagação de ondas. No que tange à resistência ao escoamento, a 

sua grande contribuição reside na definição da viscosidade a partir do que 
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modernamente se denomina de “relação entre a tensão de cisalhamento e o gradiente 

de velocidade de um fluido”. Essa definição de viscosidade absoluta é a base para 

entender o comportamento dos fluidos ditos “Newtonianos”. Depois de sofrer um 

colapso nervoso em 1693, Newton abandonou a pesquisa e assumiu uma posição no 

governo em Londres, tornando-se Guardião da Casa da Moeda Real (1696) e 

Mestre(1699). Em 1703 foi eleito presidente da Sociedade Real, e foi re-eleito a cada 

ano até sua morte. 

A pesquisa em turbulência prosseguiu principalmente com o grupo de Basel, 

Johann Bernoulli (1667-1748), seu filho Daniel Bernoulli (1700-1782), que elaborou 

o trabalho com o título Hydrodynamica em 1738 e deu origem formal à área, e 

Leonhard Euler (1707-1783), que estabeleceu as equações gerais para a “nova 

ciência” da hidrodinâmica. Esses nomes contribuíram substancialmente para o 

desenvolvimento dos conceitos em escoamentos de fluidos ideais e para a teoria do 

escoamento potencial. 

 Um marco no estudo da turbulência foi a visualização da diferença entre os 

escoamentos laminares e turbulentos, com a posterior quantificação da passagem 

entre um regime e outro, feito experimental de Osborne Reynolds em 1883. 

Posteriormente surgiram os avanços que conduziram à consolidação das equações 

hoje consideradas básicas para os “fluidos reais”. 

Algumas das principais contribuições na geração das equações acima 

mencionadas são citadas a seguir, através dos nomes dos pesquisadores que nelas 

atuaram, mostrando um pouco do contexto da vida de cada um.  

 Navier (1785-1836), embora tenha sido um famoso construtor de pontes em 

seu tempo, atualmente é bastante conhecido pelas equações da mecânica dos fluidos 

que desenvolveu primeiro para os fluidos incompressíveis em 1821 e depois para 

fluidos viscosos em 1822. Essas equações, embora apresentem as formas adequadas, 

foram obtidas sem a descrição do movimento envolvendo tensões cisalhantes em 

fluidos, porque Navier não tinha esse conhecimento. Além dessas equações, o 

pesquisador trabalhou também com tópicos da matemática aplicada em engenharia, 

contribuindo com as séries de Fourier e suas aplicações aos problemas físicos. 

 Stokes (1819-1903) foi um matemático e físico britânico (nasceu na Irlanda), 

estudou em Cambridge, onde foi professor de matemática. Ele atuou como secretário 
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e presidente da Royal Society. Trabalhou com pesquisas em diversas áreas, 

desenvolvendo a teoria moderna dos fluidos viscosos, revelando a natureza da 

fluorescência, explicando a origem das franjas solares, dentre outras pesquisas 

relevantes para o conhecimento humano atual. 

 Esses dois pesquisadores desenvolveram separadamente, a partir da equação 

de Newton para uma partícula do fluido, as equações conhecidas hoje como 

“equações de Navier-Stokes”. De forma simplificada (porque o problema original era 

complexo, uma vez que os conceitos não estavam descritos), as equações de Navier-

Stokes representam a correção da descrição matemática básica da dinâmica dos 

fluidos desenvolvida por Euler em 1741 com a inclusão das forças de origem 

viscosa. As equações de Navier-Stokes para as componentes de velocidade ui (x, y, z, 

t) de um fluido em um ponto x, no tempo t, são dadas por: 
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 Em que: 

 ν : é a viscosidade cinemática (L2/T); 

 ρ : é a massa especifica (M/L3). 

 BBi : é uma força de campo por unidade de massa agindo sobre o fluido (L/T ). 2

 xi : são as componentes espaciais x, y e z (i=1, 2, 3) (L). 

 

 A notação tensorial explicita que se trata de três equações (em i = 1, 2 e 3) 

representadas apenas por uma equação. Nela iguala-se a aceleração de uma partícula 

do fluido (instantânea e advectiva) com o somatório das forças que agem devido ao 

gradiente de pressão por unidade de volume, a viscosidade do fluido por unidade de 

volume e ainda alguma eventual força externa. 

 Posteriormente ao estabelecimento das equações e à quantificação da 

passagem laminar-turbulento, um outro nome importante é o de Ludwig Prandtl 

(1875-1953), que iniciou seus estudos em mecânica dos sólidos na Universidade de 

Munique e foi ali que teve seu primeiro contato com a mecânica dos fluidos. 

Transferiu-se para a Escola Técnica de Hannover, onde publicou seus trabalhos mais 



 12

importantes. Dentre eles se destaca “escoamentos de fluidos com cisalhamento muito 

baixo”, de 1904, em que ele apresentou a teoria da camada limite. Prandtl é 

considerado como o idealizador da mecânica dos fluidos de hoje e pai da 

aerodinâmica moderna, tendo desenvolvido pesquisas muito detalhadas em dinâmica 

dos fluidos. 

 Segue-se o nome de von Kàrmán (1881-1963), que foi engenheiro 

aeronáutico, portanto vinculado a uma nova concepção da importância dos fluidos, e 

obteve seu título de doutor em engenharia em 1908. Sua curiosidade e fascínio pelo 

vôo das máquinas construídas pelo homem foram tão grandes, que ele ocupou grande 

parte de sua vida para entender os princípios físicos (aerodinâmicos) que levavam 

essas máquinas a voar. Na universidade de Göttingen analisou o escoamento de um 

fluido que escoava em torno de um obstáculo cilíndrico, observando as duas esteiras 

de vórtices formadas e o surgimento de oscilações, como as do flamular nas asas de 

uma aeronave ou aquelas observadas em pontes sujeitas a ventos. Esse conceito foi 

publicado em vários artigos entre 1911 e 1912, tornando essas estruturas de vórtices 

conhecidas como os “caminhos de vórtices de von Kàrmán” ou “vórtices de von 

Kàrmán”. Em 1912 von Kàrmán tornou-se professor de mecânica aplicada no 

colégio de engenharia de minas de Selmeszbánya, na Hungria e, poucos meses 

depois, tornou-se professor de aerodinâmica e mecânica na universidade técnica de 

Aachen, na Alemanha, e diretor do Instituto de Aerodinâmica de Aachen.  

 Geoffrey Ingram Taylor (1886-1975) físico, matemático e engenheiro, é tido 

como “um dos maiores cientistas do século XX”. Quando jovem realizou 

experimentos simples que utilizavam objetos do dia-a-dia, tais como fitas adesivas e 

rolos de pintura. Na University College School obteve uma bolsa de estudos para o 

Trinity College, em Cambridge, onde estudou matemática e ciências naturais, 

graduando-se em 1908. No ano seguinte publicou seu primeiro trabalho. No início da 

I Guerra Mundial, Taylor foi empregado no desenho e operação de aeronaves. 

Quando retornou da guerra, em 1923, tornou-se professor pesquisador da Royal 

Society Yarrow. A maior contribuição de Taylor à ciência foi em mecânica dos 

fluidos, área na qual desenvolveu estudos sobre a flutuação e a distribuição de 

velocidades na descrição da turbulência baseada em métodos estatísticos, conhecida 

e ensinada até os dias de hoje: a assim denominada “teoria estatística da turbulência”. 
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Nesses estudos demonstrou grande talento matemático e uma didática rara em 

homens de ciência. Durante a II Guerra Mundial fez experimentos sobre detonação e 

impacto de grandes explosivos, e no final dessa guerra, foi incluído nos trabalhos 

nucleares em Los Alamos. Depois da guerra foi membro do Aeronautical Research 

Committee de onde se retirou em 1952. Contudo, continuou suas pesquisas em 

Cambridge até 1972. Alguns aspectos de sua vida foram levados para seus trabalhos, 

como sua paixão pela navegação a vela, que o aproximaram do mar e levaram a seus 

estudos sobre o movimento de criaturas marinhas unicelulares. Sua última pesquisa 

foi publicada quando ele tinha 83 anos de idade, seis anos antes de morrer. 

 O estudo prático de turbulência foi construído, nas décadas do século XX, 

sobre os princípios elaborados por Taylor. Dessa forma, ele surge como o homem de 

ciência mais importante para essa área enquanto aplicarmos preferencialmente 

métodos estatísticos na descrição da turbulência. Evidentemente a evolução do 

conhecimento faz com que as fronteiras conceituais também sejam expandidas, o que 

confere importância transitória a cada pesquisador. Atualmente, por exemplo, 

discute-se a simulação numérica direta (SND) das equações de Navier-Stokes, o que 

faz com que o uso de princípios estatísticos a priori sobre as equações de Navier-

Stokes passe paulatinamente a não ser relevante. Contudo, enquanto a SND não 

estiver consolidada, os princípios estatísticos continuarão a ser a melhor forma de 

abordagem dos problemas turbulentos. 

 A FIGURA 2 apresenta um esquema da breve história da pesquisa em 

turbulência no século 20. 

 

3.1.2. Descrevendo a Turbulência 

 

 No decorrer de séculos de observações e pesquisas acerca de turbulência, 

cada pesquisador buscou descrevê-la de forma a resumir aquilo que observou. As 

descrições se avolumaram no decorrer desse tempo, permitindo que cada qual que se 

ocupe do tema forme uma “imagem pessoal” do “seu” universo de turbulência. 

Apesar de se ter conseguido uma certa homogeneidade na terminologia, vale a pena 

lembrar inicialmente da pergunta feita por LESIEUR (1997) no inicio de seu livro 

sobre turbulência: “é possível definir a turbulência?” 
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FIGURA 2: Um esquema da história da pesquisa em turbulência no século 20. 
(Fonte: NEZU & NAKAGAWA, 1993). 
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 Nesse contexto de dúvida o mesmo autor descreve o escoamento turbulento 

como sendo desordenado no tempo e no espaço, o que dificulta uma definição 

matemática de forma precisa. LESIEUR (1997) afirma que os escoamentos 

turbulentos apresentam uma propriedade comum e de grande importância, que é a 

capacidade de misturar as quantidades transportadas de maneira rápida, quando 

comparadas aos processos exclusivamente feitos por difusão molecular. Essa 

propriedade é importante em sua aplicação prática para os engenheiros, que passam a 

se interessar em conhecer os “coeficientes de difusão turbulenta” do calor e da massa 

ou a viscosidade turbulenta em um escoamento.  

 Taylor e von Kàrmán (1937) citados em HINZE (1959) mencionam que a 

turbulência é um movimento irregular, que geralmente ocorre nos fluidos, líquidos 

ou gases, quando eles escoam próximos às superfícies sólidas ou de outro fluido 

(vale lembrar, entretanto, que ambos também estudaram a turbulência no contexto 

isotrópico, que não admite fronteiras). RODI (1980) descreve a turbulência como 

sendo um movimento de fluido altamente randômico, não permanente e 

tridimensional. Markatos (1986), citado em SOUZA FILHO (1995); somou a esta 

série de atributos a não-linearidade e ainda qualificou o movimento de rotacional, 

intermitente, com grande desordem, difuso e dissipativo. TENNEKES & LUMLEY 

(1972) listam uma série de características da turbulência que já foram citadas no item 

anterior. FEGHALI (1974) descreve o aparecimento da turbulência em um 

escoamento e suas conseqüências como: “o predomínio das forças de inércia sobre as 

de viscosidade rompe a estabilidade do escoamento, dando lugar a um regime 

complexo de movimento, no qual as grandezas físicas em todos os pontos da massa 

fluida variam a cada instante. Este fenômeno, denominado turbulência, acarreta um 

intercâmbio contínuo de matéria em zonas contíguas do escoamento, como foi 

demonstrado pela difusão do corante na experiência de Reynolds”. SCHULZ (1985) 

mencionou algumas características do processo turbulento, que apresenta 

movimentos aleatórios que se desenvolvem em todo o meio, abrangendo distâncias 

que podem ir desde as dimensões deste meio até as dimensões muito pequenas. Estes 

movimentos aleatórios, chamados de turbilhões, causam transferência de energia 

entre si em diversas escalas de tamanhos. Neste modelo (adotado por muitos 

pesquisadores ao longo do século XX) os turbilhões de tamanho médio servem como 
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distribuidores da energia, captada do meio pelos grandes turbilhões e cedida aos 

pequenos turbilhões, onde a energia é dissipada. Dá-se a esse fenômeno o nome de 

cascata de energia. SCHULZ (2006), colocou algumas observações pessoais acerca 

das afirmações anteriormente feitas. Por exemplo, a afirmação de “um fenômeno 

altamente randômico” feita por RODI (1980) é contestada, no sentido de que a 

aleatoridade sugerida não poderia ser vinculada a leis básicas ou gerais, como é o 

caso da turbulência. Basta lembrar da análise espectral da energia turbulenta, que 

segue uma lei de potência (lei dos 5/3 de Kolmogoroff). Adicionalmente, os fluidos 

dissipam energia com grande eficiência, por serem viscosos, o que limita o 

aparecimento de freqüências altas nos espectros que descrevem o movimento 

turbulento (a aleatoriedade ou “randomicidade” implicaria em espectros do tipo 

“ruído branco”, sem corte da evolução das curvas em altas freqüências). Seguindo 

nessa contestação, é argumentado que o estudo da turbulência conta com propostas 

extensas para determinar as condições que quantificam os “menores turbilhões”, as 

“menores velocidades”, as “menores escalas de tempo e comprimento”, os “maiores 

números de ondas” e assim por diante. Ou seja, muito se fez para determinar os 

“números de onda” limites, considerando que há uma causa para esse limite 

(fundamentada na observação direta). Portanto, a turbulência não é um fenômeno 

randômico, mas com certeza é irregular. Essa afirmação mostra um pouco do 

ambiente no qual se discute as questões mais básicas da turbulência, tangenciando 

ainda dificuldades lingüísticas na busca de uma definição de fácil assimilação. 

 LESIEUR (1997) apresenta algumas características observáveis que podem 

levar a algumas definições mais objetivas para a turbulência, que podem ser aqui 

aventadas, evitando discussões de semântica sobre esse tema: 

a) Primeiramente, um escoamento turbulento pode não ser previsível, no sentido que 

uma pequena incerteza no tempo inicial conduz a comportamentos altamente 

distintos ao longo do tempo. 

b) Segundo, um escoamento turbulento satisfaz inegavelmente a propriedade do 

aumento da taxa de mistura. 

c) Terceiro, um escoamento turbulento envolve ampla faixa de escalas de 

comprimentos de onda espacial. 
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 LESIEUR (1997) ainda menciona que os escoamentos chamados 

“turbulentos” podem possuir razoáveis diferenças dinâmicas entre si, podem ser 

tridimensionais ou por algumas vezes bidimensionais e, finalmente, podem exibir 

estruturas bem organizadas em seu interior, que, se são bem organizadas, não são 

aleatórias. 

 

3.1.3. A Natureza da Turbulência 

 

 Conforme ficou claro no item anterior, se é que se pode afirmar algo sobre a 

natureza da turbulência, então essas afirmações recaem sobre as suas características: 

irregularidade, difusividade, grandes números de Reynolds, dissipação e 

continuidade no escoamento.TENNEKES & LUMLEY (1972) descrevem essas 

características de forma bastante didática como segue: 

 A irregularidade (ou flutuações) ocorre em todos os escoamentos 

turbulentos e pode ser percebida pela desordem do movimento das partículas. A 

velocidade e a pressão apresentam flutuações nas três direções, geralmente sendo 

aceito que o campo flutuante se superpõe sobre o campo médio de cada propriedade. 

A diferença entre fenômenos ditos determinísticos e ditos aleatórios pode ser vista 

em SCHULZ (1985), onde é explicada da seguinte maneira: “os fenômenos físicos, 

cujo conhecimento das características relevantes do problema e/ou observações 

anteriores permitem obter relações matemáticas e prever com boa precisão a 

evolução do fenômeno ao longo do tempo são chamados de determinísticos. Por 

outro lado, quando cada experimento produz uma resposta temporal única que não 

pode ser prevista em detalhes, os fenômenos são ditos aleatórios”. Considerando que 

a aleatoriedade não possui, em princípio, uma lei básica sobre a qual se apóie, 

utilizam-se métodos estatísticos para caracterizar grandezas aleatórias. Nesse sentido 

aproximativo, devido à ausência momentânea de um entendimento físico mais 

detalhado, costuma-se tratar matematicamente a turbulência a partir de uma 

aproximação determinística para a média, utilizando-se de métodos estatísticos para 

extrair essa média de um campo considerado “aleatório”.  

 Outra característica mencionada é a difusividade, que causa rápida mistura e 

aumenta a taxa de transferência de quantidade de movimento, de calor e de massa. É 
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uma característica importante em todos os escoamentos turbulentos. Se um 

escoamento padrão é visto como aleatório, porém não exibe espalhamento das 

grandezas físicas através do meio fluido, é certamente não-turbulento.  

 A turbulência se origina da instabilidade dos escoamentos laminares e 

apresenta a característica de ter grandes números de Reynolds. Matematicamente 

as instabilidades são entendidas como a interação de termos viscosos e termos 

inerciais não-lineares nas equações de movimento. No atual estágio do nosso 

conhecimento, essas interações ainda são de difícil descrição: as equações 

diferenciais parciais não-lineares da turbulência encontram as dificuldades da própria 

matemática em tratar com tais “criaturas”, não havendo ainda procedimentos gerais 

que conduzam às soluções na forma tradicional. Irregularidade (tratada 

estatisticamente como aleatoriedade) e não-linearidade combinadas fazem as 

equações da turbulência praticamente intratáveis; a turbulência teórica sofre pela 

ausência de métodos matemáticos suficientemente potentes que possam resolver as 

equações. A turbulência numérica ainda busca simular e, com isso reproduzir de 

maneira confiável escoamentos turbulentos, o que esbarra mais em questões de 

ferramental físico do que matemático (essencialmente, os métodos numéricos 

envolvem operações elementares, estando, portanto, inseridos no nosso 

conhecimento matemático atual). Essa falta de ferramentas leva todas as 

aproximações teóricas a situações de tentativa e erro. Assimilação de conceitos sobre 

não-linearidades e desenvolvimento de ferramentas matemáticas são “processos” de 

evolução lenta, havendo ainda muitos pontos de vista sendo explorados, gerando 

multiplicidade de equações, ainda de difícil aplicação para obter respostas aos 

problemas em nível humano (ou, em outras palavras, prático). Essa situação torna a 

pesquisa em turbulência desafiadora e, de acordo com a personalidade do 

pesquisador, até frustrante. A turbulência é um dos fenômenos não resolvidos da 

física atual, permitindo prever que tanto o volume de conhecimento como a 

qualidade dos novos conceitos a serem gerados para resolvê-la envolverão grandes 

avanços nas ciências básicas, produzindo, com certeza, reflexos nas ciências 

aplicadas.  

 Dissipação: escoamentos turbulentos são sempre dissipativos. As tensões de 

cisalhamento viscosas executam trabalhos de deformação, os quais aumentam a 
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energia interna do fluido enquanto consomem a energia cinética da turbulência. 

Turbulência necessita de um contínuo suprimento de energia para recuperar as perdas 

devido ao cisalhamento viscoso. Se nenhuma energia é acrescentada, a turbulência 

decai rapidamente.  

 Contínuo: a turbulência é um fenômeno contínuo, governado pelas equações 

da mecânica dos fluidos, no ramo da mecânica do contínuo. 

 

3.2. EQUAÇÕES DE REYNOLDS 

 

 TENNEKES & LUMLEY (1972) mencionam a conclusão mais antiga de 

Boussinesq, de que, por se constituir de flutuações de velocidade “aleatórias”, a 

turbulência deve ser tratada por meio de métodos estatísticos. Sabe-se que não é fácil 

descrever um escoamento turbulento em todos os pontos no tempo e no espaço. 

Baseia-se, modernamente, o tratamento estatístico dos escoamentos no trabalho de 

Reynolds de 1895, no qual desenvolveu equações que governam as quantidades 

médias, tal como a velocidade média. Posteriormente, esse trabalho é completado por 

Taylor, com a sua Teoria Estatística da Turbulência. 

 Os trabalhos de Reynolds e Bussinesq, portanto, descrevem a irregularidade 

da turbulência a partir de modelos estatísticos. Reynolds é considerado o criador da 

teoria da turbulência, tendo usado unicamente a forma mais simples de média em um 

intervalo de tempo. Ao mesmo tempo ele indicou as condições gerais para a 

aplicação do operador de média na fluidodinâmica. Pelo refinamento de seu 

postulado, as cinco relações que devem ser satisfeitas são: 

 

 gfgf +=+         (2) 

 fafa .. =    se a = constante    (3) 

 aa =     se a = constante    (4) 
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=
∂
∂    ,s é variável independente de x,y,z ou t (5) 

 gfgf .=          (6) 
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 Estas condições são conhecidas como as condições de Reynolds. 

 

3.2.1. Desenvolvimento das Equações 

 

3.2.1.1. A Decomposição de Reynolds 

 

 Enquanto que nos escoamentos laminares a velocidade instantânea do 

escoamento pode ser representada por um valor absoluto e efetivo, os escoamentos 

turbulentos apresentam uma velocidade média com uma flutuação de velocidade. Ou 

seja, a velocidade u é “decomposta” em um escoamento médio u e uma flutuação de 

velocidade u’, assim: 

 

 'uuu +=          (7) 

 

 u  é calculado sobre um tempo característico, sendo definido como: 

 

 ∫
+

∞→

=
Tt

tT
dtu

T
u

0

0

.1lim         (8) 

 

 O valor médio de uma quantidade flutuante dela mesma é zero por definição, 

por exemplo: 

 

 ( ) 0.1 0

0

lim ≡−= ∫
+

∞→

Tt

tT
dtuu

T
u        (9) 

 

 Alguns ensaios realizados em laboratório apresentam escoamentos não 

homogêneos (ou seja, variam no espaço), mas ainda assim os resultados para as 

medidas feitas em uma determinada posição fixa são estatisticamente uniformes. Fica 

implícito que, nesses casos, a média temporal é a mais adequada, uma vez que se a 

velocidade média é função da posição, a média espacial não a descreverá 

corretamente. Considerando a média temporal, para que um tempo médio ter sentido, 
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as duas integrais acima devem ser independentes de t0. Finalmente, o tempo médio T 

necessário para medir os valores médios depende da acuracidade desejada. 

 Utilizando a idéia descrita acima na equação da continuidade, aplicando o 

operador média seguindo as condições de Reynolds, as equações da conservação de 

massa de um fluido incompressível ( ρ  constante) são: 
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para escoamentos incompressíveis ρ  = constante e ρ’=0 logo: 
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∂
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i

i

x
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         (14) 

 

 Vê-se que a equação da continuidade tem uma representação simples para o 

caso turbulento. Considerando as equações do movimento de fluido incompressível 

como o conjunto das equações de Navier-Stokes e da continuidade, tem-se a seguinte 

representação (equações 15 e 16):  
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em que, σij é o tensor de tensões. Se o fluido é Newtoniano, o tensor de tensões σij é 

dado por: 

 

         (17) ijijij sp ..2. μδσ +−=

 

 Nessa equação, δij é igual a um (1) se i=j e a zero nos outros casos; p é a 

pressão hidrodinâmica e μ é a viscosidade dinâmica (assumida constante). A taxa de 

deformação sij é definida por: 
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Substituindo o tensor de tensões e utilizando a equação da continuidade na 

equação 15, as equações de Navier-Stokes já anteriormente apresentadas (equação 1) 

são obtidas: 

 

 i
jj

i

ij

i
j

i B
xx

u
x
p

x
u

u
t

u
+

∂∂
∂

+
∂
∂

−=
∂
∂

+
∂
∂ 21 ν

ρ
     (19) 

 

em que, ν é a viscosidade cinemática (ν=μ/ρ) 

 

Aplicando-se a decomposição de u e as condições de Reynolds, resulta: 
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 As equações de Navier-Stokes foram retrabalhadas com o auxilio da equação 

da continuidade e adquiriram a seguinte forma: 
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 Finalmente, as equações de Reynolds assumem a forma: 
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Nesse caso observa-se que aparece o produto das flutuações de velocidade, o 

qual representa um “novo elemento”, sem equacionamento auxiliar, que é inserido 

nas equações de movimento. Esse aparecimento mostra que as equações não são 

fechadas, sendo designado de “problema de fechamento da Teoria Estatística da 

Turbulência”. 

 

3.3. TANQUES COM GRADES OSCILANTES 

 

 O tanque de grades oscilantes é um equipamento geralmente composto de um 

tanque de água, em cujo interior grelhas ou grades são osciladas com auxílio de 

equipamento mecânico. SCHULZ (2006) comenta que esse movimento é regular, 

portanto inserindo energia de forma determinística no meio fluido. O seu uso deriva 

dos estudos iniciais efetuados com grelhas (ou grades) colocados transversalmente 

em um escoamento principal (túnel de vento ou calha de água), que produziram os 

primeiros resultados comprobatórios para a turbulência isotrópica. Como a 

característica regular da geração da turbulência decai rapidamente após a grelha ou 

grade, o mesmo comportamento é esperado nas grelhas oscilantes, motivo pelo qual 

o tanque de grelhas oscilantes surge com uma grande possibilidade de estudar 

turbulência estacionária, com características quase-isotrópicas. 

 SOUZA (2002) descreve o tanque de grades oscilantes como um 

equipamento usualmente construído com material transparente, para a visualização 

do experimento. Imersas no fluido dentro do tanque, uma ou mais malhas de barras, 

de seção retangular ou circular, formando uma ou mais grades, oscilam. Essas 

grades, posicionadas normalmente em planos horizontais abaixo da superfície do 

líquido, são osciladas verticalmente por um equipamento externo ao tanque. Os 

parâmetros controlados tais como a freqüência, a amplitude de oscilação, a seção 

transversal das barras da grade, o espaçamento entre elas e seu comprimento, devem 
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obedecer a certos limites para que seja atingida a produção da turbulência quase-

isotrópica no tanque. 

 O Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC desenvolve, desde o 

final da década de 80, pesquisas com tanques de grades oscilantes, iniciadas com 

ROMA (1988). Esse primeiro estudo local foi direcionado ao desenvolvimento de 

um sistema óptico capaz de captar, na fase líquida, a intensidade luminosa gerada por 

uma fonte de luz localizada na fase gasosa e transformar essa intensidade em um 

sinal elétrico, que reproduz a “pretensa” aleatoriedade do movimento turbulento 

presente na fase líquida. A partir dos dados do sinal elétrico gerado é possível obter 

parâmetros relacionados ao escoamento turbulento, tais como o valor RMS (Root-

Mean-Square) e a macroescala de Taylor para o sinal de intensidade luminosa. A 

grande questão não respondida nesses estudos é a relação física entre o sinal 

luminoso e as características cinemáticas e dinâmicas do próprio escoamento fluido. 

 Seguindo uma linha diferente na abordagem da turbulência, porém centrada 

na turbulência gerada em tanques de grades oscilantes, buscou-se desenvolver 

modelos adequados para descrever essa turbulência e foi construído um tanque com 

conceitos construtivos novos, ainda em utilização, no qual se utilizam as técnicas 

PIV e LIF para estudar campos turbulentos e escalares associados. A descrição 

detalhada da construção se encontra em SOUZA (2002) e em JANZEN (2003). Com 

os estudos efetuados foi possível comprovar as vantagens do uso do tanque de 

grelhas oscilantes tanto na geração da turbulência como na sua medida. Como já 

mencionado, detalhes construtivos e das medidas realizadas podem ser encontrados 

em SOUZA (2002) e JANZEN (2003). Algumas características gerais puderam ser 

observadas e são aqui reproduzidas: 

1) Homogeneidade horizontal da turbulência produzida, 

2) Turbulência gerada com intensidade controlável,  

3) Tensões de Reynolds nulas distante das grades, 

4) Comprovação dos modelos teóricos encontrados na literatura e gerados na própria 

linha de pesquisa. 

 Bouvard & Dumas (1967) citados em THOMPSON & TURNER (1975) 

mediram o decaimento da turbulência em um tanque quadrado de 0,675 m por 1,00m 

de profundidade, utilizando-se de uma placa horizontal de 40 mm de espessura 
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perfurada com orifícios de 45 mm de diâmetro que oscilava verticalmente na parte 

inferior interna do tanque. Utilizando-se de uma freqüência de oscilação da grade de 

6 Hz e com amplitude de 80mm, eles realizaram o ensaio com número de Reynolds 

dado por 
ν

lu. , onde u é a intensidade turbulenta, l é o comprimento de escala e ν é a 

viscosidade cinemática, com valores acima dos 3.000, considerando que nessas 

condições a teoria do decaimento inercial é válido. As distâncias z foram medidas a 

partir da posição média da placa, e as velocidades são relacionadas com o valor u0 

em um posição fixada, arbitrariamente z0 =50mm. Os resultados obtidos por Bouvard 

& Dumas (1967) e apresentados por THOMPSON & TURNER (1975) podem ser 

vistos nas FIGURAS 3 e 4, onde os pontos marcados pela letra P representam os 

resultados obtidos com a placa perfurada. Os resultados de Bouvard & Dumas 

também apresentam que há uma região de ligeiro aumento na velocidade horizontal 

turbulenta próxima à superfície livre, decorrente da inibição da componente vertical 

da velocidade e redistribuição da energia cinética para as componentes horizontais. 

Em grandes distâncias da grade, os efeitos viscosos são mais dominantes do que o 

mecanismo de transferência inercial. Bouvard & Dumas citados em THOMPSON & 

TURNER (1975) devem ser valorizados por terem partido de um equacionamento 

geral para propor um modelo de decaimento da energia cinética turbulenta 

(posteriormente abandonado por outros autores, mas que recentemente se mostrou 

mais adequado do que os modelos desses outros autores). 

 Para os cálculos da energia cinética foram utilizadas a difusão e a dissipação 

dessa energia. Para a taxa de dissipação ε foi utilizada a expressão 
2

2..15
λ
ν u , em que λ 

é a microescala de Taylor. O conceito implícito na microescala de Taylor seria uma 

medida dos menores turbilhões existentes no meio fluido, através do ajuste de uma 

parábola à curva da função de correlação das velocidades. O conceito é interessante e 

a ferramenta utilizada é criativa. Porém esse ajuste, embora valorizando o 

comportamento da função de correlação para as menores distâncias de interação, 

pode levar a valores de “microescala” maiores do que a própria “macroescala”. 

Assim, a hipótese não é confirmada pelos resultados e o nome “microescala” torna-se 

falacioso na descrição dessa escala de comprimento. Não obstante, o uso dessa escala 
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permite reunir resultados obtidos para a turbulência, conferindo solidez aos mesmos. 

Modernamente utiliza-se, como medida dos menores turbilhões, a microescala de 

Kolmogoroff, que é fundamentada em considerações físicas de dissipação de energia 

e não de funções de correlação.  

 

 
 

FIGURA 3: Intensidade Turbulenta da Velocidade Horizontal u no eixo-y e a 
distância z no eixo-x P representa os resultados obtidos com placa perfurada por 
Bouvard & Dumas (1967). S e R representam os resultados obtidos por Thompson & 
Turner (1975) utilizando-se respectivamente de barras quadradas e circulares. (Fonte: 
THOMPSON & TURNER, 1975). 
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FIGURA 4: Escala de Comprimento Integral l da covariância espacial da velocidade 
horizontal u no eixo-y e a distância z no eixo-x (Fonte: THOMPSON & TURNER, 
1975). 
 

 HOPFINGER & TOLY (1976) montaram um gráfico com os mesmos dados 

da FIGURA 3 em que a velocidade turbulenta horizontal RMS foi colocada no eixo 

y em escala logarítmica, sendo escolhida a velocidade a um nível de 30 cm (distante 

da grade) como velocidade de referência. Adotou-se, nos experimentos sem medidas, 

uma extrapolação de acordo com a lei z-1, para enfatizar o fato de que os dados da 

placa perfurada concordam bem com essa lei próximo à placa. Como sempre, nesses 

experimentos a turbulência em planas paralelos à placa é considerada homogênea. 

THOMPSON & TURNER (1975), por sua vez, propuseram a relação para 

placa perfurada. Contudo HOPFINGER & TOLY (1976) consideraram mais 

adequado duas regiões de decaimento. Os resultados para grade são melhor 

2/3−zuα
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representado por com n próximo a 1. Os resultados de THOMPSON 

&TURNER foram simplesmente inseridos na FIGURA 5 com uma velocidade de 

referência diferente (u

nzu −α

R = 0,08 cm/s em zR = 30 cm). Contudo o comportamento dos 

resultados não foi alterado. 

 

 

FIGURA 5: Intensidade Turbulenta da velocidade horizontal plotado 
logaritmamente no eixo-y e a distância z no eixo-x. L representa os resultados obtidos 
com anemometria à laser (Fonte: HOPFINGER & TOLY, 1976). 
 

 uR é a velocidade de referência em z = 30cm e vale 9,75 cm/s para os 

resultados de Bouvard & Dumas (1967), 0,08 cm/s para os resultados de 

THOMPSON & TURNER (1975), e 1,40 cm/s para os de HOPFINGER & TOLY 

(1976). 
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3.3.1 – Utilização do equipamento de grades oscilantes 
 

3.3.1.1. Transferência de gases através da interface ar-água 
 

 BRUMLEY (1984) utilizou um tanque de 0,50 m de lado e profundidade de 

0,40 m com grades cujas barras eram de 13 mm de espessura espaçadas de 64mm, 

operadas pela parte inferior do tanque. Nas medidas de turbulência usou um 

anemômetro de fio quente, com o qual foi possível medir as flutuações de velocidade 

em duas direções, horizontal e vertical, até uma profundidade de 0,4 mm da 

superfície. A proposta principal era obter uma melhor descrição do movimento na 

superfície, para em seguida conduzir ao desenvolvimento de algum modelo de 

transferência de gás. BRUMLEY (1984) obteve algumas formas de espectro, perfis 

de flutuação de velocidade e perfis de comprimento de escala dentro da camada 

limite hidrodinâmica superficial. 

 DICKEY et al.(1984) realizaram medidas simultâneas das flutuações de 

velocidade nas direções vertical e horizontal, através de digitalização das linhas 

deixadas em fotografias. Os autores desenharam o campo de velocidades na 

superfície, assumindo a turbulência isotrópica no plano horizontal. Com os 

resultados de parâmetros turbulentos, caracterizados pela velocidade turbulenta e 

pelo comprimento de escala integral, concluíram o trabalho desenvolvendo um 

coeficiente através de análise dimensional e o compararam ao coeficiente de 

transferência de gás. 

 Um modelo de turbulência nas proximidades da superfície livre foi proposto 

por HUNT (1984) que discutiu as características gerais da estrutura turbulenta e a 

transferência de massa na interface gás/liquido quando os efeitos devido à tensão 

superficial e da gravidade são relativamente grandes para evitar deformação 

significativa na superfície livre. Os efeitos da superfície livre sobre a turbulência são 

similares aos efeitos próximos a uma parede (reduzem o comprimento de escala e 

intensidade turbulenta). Contudo, existem algumas diferenças importantes: Por 

exemplo, em uma superfície livre, a tensão de cisalhamento é zero e a componente 

da flutuação da velocidade vertical diminui quando se aproxima da superfície livre. 

Assim, as flutuações das componentes horizontais aumentam, conduzindo a uma 

distribuição não uniforme da energia turbulenta. 
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 Entre os diferentes autores que atuaram nessa área, o trabalho de BRUMLEY 

& JIRKA (1987) é talvez o mais citado. Os autores utilizaram o tanque de grade 

oscilante com superfície livre quadrada de BRUMLEY (1984), que é mostrado na 

FIGURA 6. Nesse realizaram as medidas com anemômetro de filme quente, obtendo 

perfis verticais das componentes vertical e horizontal da velocidade turbulenta (valor 

RMS), das escalas de comprimento integrais transversal e longitudinal e da taxa de 

dissipação de energia. O objetivo do trabalho era esclarecer a estrutura turbulenta e 

elucidar os detalhes da transferência mecânica de massa na interface gás/líquido. Os 

resultados experimentais foram comparados com os de outras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Esquema do tanque de grade oscilante usado por BRUMLEY & JIRKA 
(1987). (Fonte: BRUMLEY & JIRKA, 1987). 
 

 ROMA (1988) desenvolveu um sensor para estudar ondulações na interface 

ar/água através de refração ótica. Em seu trabalho buscou uma correlação entre os 

parâmetros vinculados à turbulência gerados pela sonda ótica (RMS e escala integral 

de tempo) e o coeficiente de transferência de massa KL. 
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 CHU & JIRKA (1991) procuraram avançar no detalhamento do mecanismo 

de transferência de massa na interface ar-água. Utilizaram um tanque de grades 

oscilantes com as mesmas características do trabalho de BRUMLEY & JIRKA 

(1987), medindo as flutuações de concentração de oxigênio dissolvido na água. 

Concluíram que a espessura da camada limite de concentração abaixo da superfície 

da água pode ser relacionada com o número de Reynolds turbulento no seio do 

volume de água e que a macro-escala do movimento dos turbilhões é dominante na 

transferência de massa interfacial. 

 

3.3.1.2. Suspensão de sedimentos 

 

 MEDINA ET AL. (2001) realizaram um conjunto de experimentos para 

estudar o comportamento de sedimentos na presença de um campo turbulento com 

escoamento médio nulo. O interesse particular foi apresentar o inicio do movimento 

dos sedimentos e o fim do fenômeno de varredura dos mesmos. Alguns de seus 

procedimentos são mencionados aqui. Por exemplo, nos experimentos de início de 

movimento, a oscilação da grade foi estabelecida inicialmente com um valor baixo 

de freqüência, sendo este aumentado gradativamente até se observar o início do 

movimento. O valor da velocidade turbulenta u’ (valor RMS) observado foi menor 

para cada diâmetro de sedimento usado do que a velocidade crítica (u*CR) estimada 

pelo diagrama de Shields. Também foram medidos o aumento e o decaimento das 

velocidades para diferentes concentrações de sedimentos. 

 BRUNK ET AL. (1996) utilizaram um aparato experimental constituído de 

uma coluna vertical com cinco grades oscilantes instaladas verticalmente em uma das 

laterais e que apresentavam movimento oscilatório simultâneo e idêntico. Esse 

equipamento foi montado para simular a turbulência em sistemas hidrodinâmicos 

onde ocorrem processos químicos associados à poluição nos meios naturais. Segundo 

os autores, a turbulência gerada era isotrópica e homogênea, confirmando que o 

sistema obedece aos padrões relativos a turbulência com grade oscilante. Por meio de 

uma seleção apropriada de amplitudes e freqüências das grades, geraram-se dados, 

que foram utilizados para simular a lei de decaimento exponencial associada à 

intensidade turbulenta em escoamentos em canal aberto. Perfis de sedimentos foram 



 32

obtidos nessa coluna acuradamente (segundo os autores), afirmando-se que esses 

perfis seguem teorias convencionais. Os experimentos permitem sugerir que a 

"coluna de turbulência" pode ser utilizada para simular quantitativamente a 

intensidade turbulenta e o carreamento dos sedimentos associados com sistemas 

aquáticos. 

 

3.3.1.3. Mistura interfacial de fluidos estratificados 

 

 Rouse & Dodu, citados em THOMPSON & TURNER (1975), utilizaram um 

tanque com grades oscilantes para examinar o movimento entre dois meios de 

diferentes densidades. As grades geravam turbulência, sendo o seu efeito observado 

em uma interface líquido/líquido. Cromwell, (1960), Turner e Kraus, (1967), e 

Turner (1968), entre outros, citado em THOMPSON & TURNER (1975), também 

utilizaram grades oscilantes. Em todos esses trabalhos as taxas de mistura foram 

interpretadas usando medidas das escalas de comprimento e velocidade baseadas na 

geometria e freqüência da grade oscilante. 

 THOMPSON & TURNER (1975) utilizaram o mesmo equipamento de 

grades oscilantes de Turner (1968) e afirmam que para entender a mistura através de 

uma interface localizada à determinada distância da grade oscilante é necessário 

(naturalmente) conhecer as propriedades da turbulência na região próxima dessa 

interface. Para isso correlacionaram a velocidade turbulenta com os parâmetros 

externos (parâmetros de controle do equipamento), como freqüência e a amplitude de 

oscilação da grade para três grades de malhas diferentes. Em cada combinação foram 

medidas as escalas de comprimento turbulentas e verificados os decaimentos 

espaciais da turbulência. 

 A FIGURA 7 apresenta o tanque utilizado por THOMPSON & TURNER 

(1975). Esses autores sugerem o uso de grades por considerarem este um sistema no 

qual se obtém um maior controle da turbulência e maior confiança na generalização 

dos resultados. 
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FIGURA 7: Esquema do tanque experimental, usado e descrito inicialmente por 
Turner (1968) e que foi modificado para o trabalho de THOMPSON & TURNER 
(1975), (Fonte: THOMPSON & TURNER, 1975). 

 

 HOPFINGER & TOLY (1976) realizaram medidas em equipamento similar 

aos anteriormente mencionados, com uma camada homogênea de fluido e com duas 

camadas homogêneas de fluido. Os autores propuseram uma lei empírica de 

decaimento da turbulência e a forma pela qual a estrutura da turbulência depende do 

tamanho da malha, da freqüência e da amplitude de oscilação da grade. Essa lei 

empírica é citada em muitos trabalhos que utilizam grades oscilantes. Entretanto, 

propostas teóricas têm surgido e permitido aprofundar o conhecimento nessa área 

(JANZEN, 2003). Por fim, a FIGURA 8 mostra um esquema da instalação 

experimental utilizada por HOPFINGER & TOLY (1976). 
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FIGURA 8: Esquema da instalação experimental usada por HOPFINGER & TOLY 
(1976). 
 

3.3.1.4. Entendimento da turbulência em si 

 

 Vale sempre ressaltar a importância dos resultados relevantes de 

HOPFINGER & TOLY (1976), no qual a intensidade turbulenta foi descrita 

matematicamente por parâmetros medidos externamente. Sendo o movimento da 

grade especificado pela amplitude S, freqüência f, com um lado da malha da grade M, 

tem-se: 

 

u’=0,25.f.S1,5.M0,5.y-1        (23) 

 

onde y é a distância a partir de aproximadamente o centro do movimento da grade. 

Essa definição da intensidade turbulenta foi utilizada em muitos estudos posteriores, 

nos quais métodos óticos foram utilizados. Com o surgimento da técnica PIV e suas 

melhorias posteriores, foi possível aplicá-la em pesquisas de cunho mais geral para a 

turbulência. Alguns desses trabalhos são mencionados a seguir. 

 DE SILVA & FERNANDO (1994) utilizaram grades oscilantes e técnica PIV 

para estudar algumas propriedades da turbulência isotrópica. Os dados obtidos foram 

usados para avaliar o espectro de freqüência Euleriano. As observações 
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experimentais foram comparadas com formulação teórica bem como experimentos 

realizados anteriormente. 

 ORLINS & GULLIVER (2000) também utilizaram a técnica PIV em um 

tanque com grade oscilante para investigar a relação entre turbulência na superfície 

livre e o transporte de massa. Os autores obtiveram dados de oito sub-regiões da 

superfície da água, apresentando velocidades, vorticidades e divergente bi-

dimensionais, calculados como função do espaço e do tempo em cada região.  

 CHENG & LAW (2001) investigaram a turbulência gerada por uma grade 

vertical usando a técnica PIV. Em uma análise comparativa, seus resultados 

concordam com os demais resultados presentes na literatura. 

 SOUZA (2002) projetou e construiu um tanque de grade oscilante e realizou 

medidas de velocidade turbulenta também utilizando PIV. A amplitude de oscilação 

utilizada foi mantida constante em 3,0 cm, para quatro diferentes freqüências de 

oscilação. O autor adquiriu 9.600 imagens do movimento do fluido, em seis regiões 

do tanque. Por meio de um programa computacional calculou os campos de 

velocidade turbulenta (valor RMS), gerando gráficos a partir desses campos e 

possibilitando a observação do decaimento espacial da turbulência e da região de sua 

produção. 

 JANZEN (2003) ampliou os resultados de SOUZA (2002), realizando 

medidas precisas com PIV para diferentes condições de freqüência e amplitude. 

Adicionalmente, estudou com detalhes a região compreendida entre duas grades 

oscilantes. Modelos construídos para essa região foram corroborados por suas 

medidas. 

 

3.3.2 Técnicas de medida em equipamentos de grades oscilantes 

 

 Atualmente busca-se efetuar medidas em escoamentos através de técnicas 

não-intrusivas, o que faz com que as técnicas óticas e acústicas estejam em voga. No 

caso do estudo de fluidos transparentes, as técnicas óticas são mais adequadas, sendo 

que o presente trabalho utilizou velocimetria a laser (denominada de velocimetria por 

processamento de imagens - PIV). Para medidas que envolvem a concentração de 
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compostos dissolvidos nos fluidos, utiliza-se a assim denominada fluorescência 

induzida por laser - LIF. 

 

3.3.2.1. A Técnica de Velocimetria por processamento de imagens – PIV 
(Medidas de Campos de Velocidade) 

 

 As técnicas de velocimetria passaram por grande desenvolvimento nas 

últimas décadas. A técnica hoje conhecida por PIV nasceu quando os pesquisadores 

observaram que não havia a necessidade de uma grande concentração de partículas 

no fluido. Assim, foi possível rastrear as partículas individualmente em um 

escoamento e, por fim, montar mapas de campo de velocidades a partir de vários 

pontos. LIMA (2004) apresenta a técnica de Velocimetria por Imagem de Partículas 

(PIV) como pertencente a uma das classes de técnicas ópticas de medidas de 

velocidades em escoamentos de fluidos. Seu principio básico é o registro de imagens 

do fluido em filmes ou câmeras digitais de alta resolução. A técnica capta imagens de 

partículas e sua localização em dois (ou mais) instantes diferentes. O intervalo de 

tempo entre a captura das imagens é obtido a partir da regulagem do tempo de 

exposição da câmera e do tempo entre duas aberturas sucessivas da mesma. 

 Por fim, a obtenção da velocidade em cada ponto do campo medido e 

registrado utiliza a definição de velocidade para o movimento uniforme, dada por: 
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em que u e v são as componentes x e y da velocidade instantânea e Δx e Δy são as 

distâncias percorridas pela partícula no intervalo de tempo Δt. Os vetores velocidade 

apresentados como resultado pela técnica PIV são obtidos sobre áreas de 

interrogação, que podem ser especificadas pelo pesquisador, utilizando-se de técnicas 

de correlação ou transformadas de Fourier sobre as imagens. De forma muito 

simples, apenas com cunho didático, pode-se dizer que a velocidade apresentada 

como resultado para um determinado ponto corresponde a uma média obtida sobre 

uma pequena área do escoamento em estudo.  
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 As vantagens da técnica PIV podem ser arroladas: possibilidade do estudo 

cinemática espacial do escoamento, que é uma maneira alternativa de observar as 

instabilidades e as turbulências do escoamento, além de apresentar um curto tempo 

de gravação, que proporciona a análise instantânea do campo de velocidades, 

possibilitando o monitoramento em tempo quase real. A técnica é não intrusiva, 

utiliza a medição de velocidades de partículas presentes no escoamento, a velocidade 

pode variar de zero a supersônica, os dados podem ser utilizados para gerar uma 

seqüência de mapas de vetores de velocidade, velocidade média, intensidade 

turbulenta, correlações, etc. 

 

 
FIGURA 9: Observa-se a captura de duas imagens. A correlação cruzada das duas 
imagens em cada área de interrogação fornece o deslocamento médio das partículas 
naquela área. A direção do deslocamento é da imagem 1 para a imagem 2. Esse 
processo é repetido para todas as áreas de interrogação. Como o intervalo de tempo 
entre as imagens é conhecido, obtém-se o vetor velocidade. (Fonte: JANZEN, 2003). 
 

 Pode-se sintetizar o presente item da seguinte maneira: estudos que 

consideram especificamente o movimento dos fluidos são melhor descritos com a 

técnica PIV. De forma simples, trata-se de obter registros fotográficos de posições de 

partículas traçadoras em momentos sucessivos, com um intervalo de tempo muito 

pequeno entre esses momentos. Com o uso de programas que identificam as 

partículas através de correlações estatísticas, a divisão entre o espaço percorrido e o 

intervalo de tempo fornece campos de velocidades bastante precisos. 
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 No emprego da técnica de visualização PIV tem-se a necessidade de observar 

a luz refletida das partículas presentes no meio em estudo. Atualmente a fonte de luz 

mais utilizada quando se emprega a técnica PIV é a luz laser, devido à sua 

característica colimada e a alta concentração de energia, o que permite reflexões mais 

intensas das partículas. Os equipamentos geradores de luz laser passam por um 

desenvolvimento rápido, o que facilita a aquisição e análise das imagens em tempo 

real com a técnica PIV. 

 No presente trabalho utiliza-se um laser pulsado de vapor de metal (Cobre) 

que produz uma luz verde pulsante ao longo de intervalos de tempo de 15 a 30 ns 

repetidamente, na faixa de freqüência de 5 a 20 kHz e, com energia de 10mJ. 

 

3.3.2.2 - Técnica LIF (Medidas de campos de concentração) 

 

A técnica LIF, descrita de forma simples, consiste no lançamento de uma 

substância fluorescente no meio fluido, sendo a sua concentração registrada através 

de fotografias sucessivas, obtidas em intervalos de tempo vinculados aos objetivos 

do estudo. A fluorescência é induzida pela iluminação do fluido com luz laser. 

HERLINA & JIRKA (2004) investigaram a absorção de oxigênio na interface 

ar/água com turbulência induzida por grades oscilantes utilizando-se da técnica de 

fluorescência induzida por laser (LIF). Essa técnica permitiu a visualização e a 

quantificação do campo de concentração de oxigênio dissolvido nas proximidades da 

interface ar/água. JANZEN, JIRKA & SCHULZ (2005) apresentam resultados de 

perfis de concentração e de flutuações de concentração obtidos com técnica 

semelhante, mostrando que previsões teóricas são corroboradas pelas suas medidas.  

 

3.3.3. Possibilidades de estudos de correntes internas no equipamento 

 

 Nos experimentos descritos nos itens anteriores, não se estudou a existência 

de correntes preferenciais no seio do fluido, decorrente da ação de bombeamento de 

energia para esse mesmo fluido, através do movimento da grade oscilante. Em outras 

palavras, o equipamento é concebido basicamente para gerar movimentos turbulentos 

e dissipar, em uma cascata de energia, toda a energia fornecida ao fluido. Entretanto, 
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isto implica em uma combinação adequada de fatores geométricos, cinemáticos e 

dinâmicos. Não necessariamente a condição de trabalho permite a combinação 

adequada dos fatores mencionados, para induzir à dissipação através do caminho 

único da cascata de energia entre escalas de movimento turbulento.  

 Uma quantidade da energia suprida ao fluido pode ser direcionada para gerar 

movimentos preferenciais, ou correntes preferenciais, com padrões bem definidos, no 

seio fluido. Assim, a grade funciona como uma “bomba”, que induz movimento 

médio ao fluido. A possibilidade de indução de movimento médio é aumentada pela 

existência de singularidades, como as extremidades da grade (não é uma grade 

infinita), os cantos e as paredes do tanque (trata-se de um meio confinado 

lateralmente e com geometria quadrada), o que implica em uma distribuição não 

homogênea da energia no próprio fluido, ainda que o movimento seja único para toda 

a grade. Os “efeitos de borda” podem ser decisivos na geração de movimentos 

preferenciais. 

 Com as técnicas não intrusivas de medida é possível explorar a existência de 

correntes preferenciais em equipamentos de grades oscilantes. O presente trabalho 

apresenta essas correntes para algumas situações geométricas bem definidas, 

fornecendo valores característicos das velocidades nessas situações. Espera-se, com 

isto, contribuir para a correta quantificação das grandezas medidas com o auxílio 

deste tipo de equipamento. 

 Esse tipo de informação é relevante para a área, uma vez que os modelos de 

transporte atualmente utilizados nesses equipamentos desconsideram os transportes 

advectivos. Adicionalmente, movimentos médios geram gradientes junto aos 

contornos, podendo haver regiões de produção de turbulência afastadas das grades 

oscilantes. 

 

3.4. VISUALIZAÇÃO DO ESCOAMENTO 

 

 FREYMUTH (1993) define a visualização do escoamento como a arte e a 

ciência de se obter imagens claras de um campo de escoamento físico e a habilidade 

para capturar um esboço, uma fotografia ou um vídeo, utilizando as mais diferentes 

ferramentas. No presente trabalho, a quantificação das velocidades depende de uma 
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visualização de partículas em um escoamento, com posterior tratamento de 

fotografias sucessivas para calcular o movimento desse escoamento. Assim, uma 

breve revisão de alguns aspectos interessantes em visualização é feita, ainda que os 

métodos descritos não sejam diretamente vinculados a esta tese.  

 MERZKIRCH (1987) afirma que Ernst Mach foi o pioneiro no 

desenvolvimento da visualização do escoamento, porém seu interesse era meramente 

do ponto de vista fenomenológico. Mach acreditava que a sensação visual era a fonte 

da evidência científica. Diferentemente, Reynolds e Prandtl realizavam diversas 

experiências de visualização do escoamento para dar suporte e ilustrar melhor suas 

recentes pesquisas em Mecânica dos Fluidos. 

 A velocidade e a vorticidade são os parâmetros de maior interesse na 

visualização dos campos de escoamento. Pela sua observação é possível ter uma 

idéia de como o escoamento se desenvolve. A limitação do olho humano dificulta a 

visualização direta de movimentos em fluidos, gases ou líquidos, muitas vezes por 

esses serem transparentes. Conhecendo-se a dificuldade em visualizá-los, torna-se 

necessário a utilização de traçadores para marcar o escoamento e assim capacitar o 

reconhecimento do movimento do fluido. 

 Desde as épocas mais remotas até dias mais atuais muitas foram às técnicas 

de visualização de movimento que foram desenvolvidas, todas apresentando um 

papel importante no entendimento dos problemas de mecânica dos fluidos 

(MERZKIRCH, 1987).  

 A visualização do escoamento é a exploração do campo de escoamento físico 

como um todo. Um dos meios mais difundidos é o rastreamento de partículas em um 

fluido em movimento, sendo aplicado em diversas técnicas, tais como a velocimetria 

por rastreamento de partículas e a anemometria por Laser-Doppler. Nessas técnicas 

considera-se que a direção e a magnitude da velocidade dada pelo rastro de uma 

partícula é a mesma velocidade do fluido. Em alguns casos, a diferença entre a 

velocidade do escoamento e da partícula é de fato muito pequena, obtendo-se 

resultados quantitativos de alta qualidade e válidos. No intuito de se obter bons 

resultados é necessário escolher a partícula certa para cada caso estudado. 

Inicialmente, as partículas devem apresentar algumas características importantes 

como grande visibilidade e, principalmente, o acompanhamento inerte do movimento 
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do fluido. Em medidas de velocidade na superfície livre pode utilizar-se flocos de 

alumínio, poliesters pulverizados e até serragem de madeira. Uma partícula flutua de 

forma neutra em um escoamento superficial se sua massa especifica são praticamente 

as mesmas da própria velocidade do fluido ou se são extremamente pequenas (micro 

partículas). 

 Os métodos de visualização são classificados em três grupos:  

a) Técnicas que somam ao escoamento um traçador; 

b) Técnicas que utilizam a variação de densidade do fluido, desde que a densidade do 

fluido seja uma função do índice de refração do escoamento médio. Nessas técnicas 

utilizam-se métodos óticos sensíveis a mudanças do índice de refração na área do 

escoamento que é visualizado; 

c) Técnicas de Fluorescência Induzida por Laser (LIF), descritas anteriormente, que 

se fundamentam na fluorescência de um componente existente no meio líquido, 

excitado por um feixe de luz laser com comprimento de onda apropriado. Também 

são utilizadas partículas fluorescentes. A molécula do traçador fluorescente é 

bombeada para um nível de energia superior e decai para um nível de energia 

intermediário, espontaneamente. Essa emissão espontânea ocorre em uma faixa de 

comprimentos de onda maiores do que aquele utilizado na excitação pela radiação 

laser, permitindo a distinção entre radiação incidente e emitida. Um filtro ótico 

apropriado bloqueia os ruídos gerados pela luz incidente. Uma análise inicial permite 

dizer que a intensidade de fluorescência emitida é proporcional a densidade de 

moléculas traçadoras no volume disperso. 

 

3.4.1. Processamento de Imagens 

 

 Geralmente define-se esse tema como a extração e a validação de dados de 

uma região visível por meio de um computador. Isso requer a existência de formas de 

digitalização de imagens. O processamento de imagens pode ser melhorado pelo uso 

de uma exposição em cores, o que facilita a visualização do campo de escoamento. 
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3.4.2. Exemplo de Visualização de Escoamentos: Casos dos Escoamentos em 

Torno de Cilindros e Através de Grade Fixa 

 

 Van Dyke (1988) (também citado por FRISCH, 1996, cuja argumentação é 

aqui seguida) apresenta em seu Um Álbum do Movimento de Fluidos (An Album of 

Fluid Motion) diversas figuras de exemplos experimentais de escoamentos 

turbulentos. Um desses experimentos é aqui reproduzido, onde se observa o que 

acontece quando se aumenta o número de Reynolds em um escoamento que envolve 

um cilindro. 

 As FIGURAS 10 e 11 ilustram um escoamento laminar em torno de uma 

barra circular, com velocidade muito baixa e uniforme V paralela ao eixo-x. A letra R 

que aparece a partir da FIGURA 11 representa o número de Reynolds. 

 
FIGURA 10: Escoamento uniforme com velocidade V, incidindo em um cilindro de 

diâmetro L (Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 
FIGURA 11: Cilindro circular em R = 0,16 (Fonte: FRISCH, 1996). 
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 Na FIGURA 11 o escoamento apresenta R = 0,16. Na FIGURA 12 o 

Número de Reynolds recebe um aumento considerável (R= 1,54). Com isso 

observam-se pequenas variações simétricas. 

 
FIGURA 12: Cilindro circular em R = 1,54 (Fonte: FRISCH, 1996). 

 

 Em torno de R=5 o escoamento inicia uma separação do lado direito da 

figura. A partir desse ponto o escoamento sofre algumas modificações e existe o 

inicio da formação de recirculações, como pode ser visto na FIGURA 13. 
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FIGURA 13: Cilindro Circular em R = a) 9,6 b) 13,1 e c) 26  

(Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 Nas proximidades de R = 40 podem ser observadas as células de circulação 

bem evidenciadas (A literatura da área menciona as “bifurcações de Andronov-

Hopf” e sugere-se a busca de textos especializados se o leitor tem interesse nesse 

tema). (FIGURA 14). 
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FIGURA 14: Cilindro circular em a) R = 28,4 e b) 41,0 (Fonte: FRISCH, 1996). 

 

 À medida que se aumentam os valores de R, começam a aparecer 

recirculações dos turbilhões, levando à formação dos célebres vórtices de von 

Kàrmán. Observa-se, nas FIGURAS 15 e 16, uma forte alternância de vórtices. 

Segundo FRISCH (1996) existe um número de Reynolds no qual o escoamento 

começa a apresentar uma forma “caótica”, que é mostrada na FIGURA 17, onde dois 

cilindros são utilizados. 

 
FIGURA 15: Vórtices de von Kàrmán a jusante de um cilindro em R=140  

(Fonte: FRISCH, 1996). 
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FIGURA 16: Vórtices de von Kàrmán a jusante de um cilindro em R=105  

(Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 
FIGURA 17: Vórtices de von Kàrmán a jusante de dois cilindros em R=240, 

mostrando a deterioração turbulenta das esteiras (Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 As esteiras de von Kàrmán atrás dos dois cilindros (FIGURA 17) mostram 

somente dois vórtices distintos antes de entrarem na esteira de turbulência turbulenta. 

A FIGURA 18 apresenta a mesma configuração anterior, porém para R=1800. 

 

 
FIGURA 18: Esteira atrás de dois cilindros idênticos em R = 1800  

(Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 A seqüência natural do estudo de turbulência gerada por uma barra (ou 

cilindro), por duas barras (ou cilindros) é o estudo de múltiplas barras (ou cilindros), 

ou seja, uma configuração de grade (ou grelha). Assim, as visualizações aqui 

apresentadas caminham no sentido de facilitar o entendimento (ou a sensibilidade 
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física) da turbulência gerada por grades, que, no presente estudo, são os elementos 

geradores dos movimentos de interesse.  

Para escoamentos que atravessam uma grade posicionada perpendicularmente 

à velocidade média, FRISCH (1996) menciona que após uma distância de 10 a 20 

malhas o escoamento apresenta características de turbulência isotrópica homogênea, 

podendo ser tratado de forma estatística. As FIGURA 19 e 20 apresentam 

escoamentos turbulentos gerados por grade. 

 
FIGURA 19: Turbulência homogênea a jusante de uma grade 

(Fonte: FRISCH, 1996). 

 
FIGURA 20: Turbulência homogênea a jusante de uma grade de seção circular 

(Fonte: FRISCH, 1996). 
 

 Espera-se que esta breve apresentação tenha permitido localizar o leitor no 

ambiente do presente trabalho. 
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__________________________CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
4.1. A BANCADA DE ENSAIOS 

 

 O conjunto de materiais e equipamentos utilizados na presente pesquisa tem 

por finalidade a produção de turbulência para a medida, aquisição e armazenamento 

de campos de velocidade. 

 Na produção de turbulência utilizou-se um tanque de placas de acrílico, no 

qual foi fixada uma grade oscilante com barras de aço inoxidável e um sistema 

mecânico para oscilação da grade. Além da produção de turbulência era necessário 

gerar de maneira que não se perdesse muito tempo, a tomografia do escoamento. 

Para isso foi construído um suporte que facilitava o movimento tridimensional da 

câmara fotográfica responsável pelo registro das partículas e do Fiber-Sheet, 

aparelho constituído por espelhos e lentes, responsável pela formação da folha de luz 

necessária para a iluminação do escoamento. O equipamento Laser existente no 

Laboratório de Hidráulica Ambiental do CRHEA/SHS-EESC-USP, em pleno 

funcionamento, já foi utilizado em diversas pesquisas, gerando resultados 

importantes dentro da linha de pesquisa na qual se insere o presente doutorado.  

Para a aquisição e tratamento de dados, feitos de forma digitalizada, há um 

micro computador e um software adequado, já anteriormente adquiridos. 

 A FIGURA 21 apresenta um desenho esquemático da instalação 

experimental utilizada neste trabalho. 
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FIGURA 21: Bancada experimental: tanque de grade oscilante, micro computador, 

câmara CCD e luz laser. 
 

4.1.1. O Tanque de Grade Oscilante responsável pela Produção de Turbulência 

 

4.1.1.1. A Construção do Tanque 

 

 O tanque de grade oscilante utilizado nesta pesquisa foi desenvolvido 

originalmente por SOUZA (2002), sendo este trabalho o precursor da linha de 

pesquisa em que se enquadra este trabalho. O mesmo tanque foi modificado para os 

estudos conduzidos por JANZEN (2003) e, por fim, passou por melhorias necessárias 

para o presente estudo e que conduziram a um maior rendimento do equipamento. 

Essas melhorias são descritas mais adiante. 

 A concepção original do tanque decorreu de estudos realizados inicialmente 

na literatura sobre este tema. Nesses estudos observou-se que, em geral, os tanques 

anteriormente destinados às grades oscilantes apresentavam alguns problemas, tais 

como vazamentos e hastes que perfuravam o volume líquido. Alguns detalhes dos 

problemas existentes podem ser mencionados: 

 a) O uso de hastes para a fixação da grade oscilante e sua ligação com o 

sistema responsável pela transmissão do movimento (geralmente montado na parte 
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superior do tanque) faz com que hajam outros elementos geradores de turbulência no 

líquido além das próprias grades. Como as hastes perfuram o líquido e se 

movimentam nele, elas também geram turbulência em seu entorno. Ademais, esses 

elementos (hastes) em movimento geram condições muito propícias para o 

aparecimento de correntes secundárias, bem como a variação no volume de água 

dentro do tanque, pois as hastes oscilam dentro do volume de líquido. Essas 

características permitem avaliar, a priori, que as hastes apresentam o potencial de 

modificar o escoamento gerado pela grade, o que não interessa aos estudos de 

campos de velocidade. Os problemas mencionados existem tanto para hastes que 

perfuram a superfície como hastes que perfuram o fundo (tanques construídos com o 

sistema de movimentação na parte inferior externa).  

 b) Como já foi aventado, em tanques com sistemas de movimentação 

externos e inferiores há vazamentos decorrentes de falhas na vedação do furo no 

fundo do tanque. 

 Os desenhos das FIGURAS 22a e 22b mostram as formas de tanques 

existentes. 

 Baseado nessas informações foi necessário construir um tanque que não 

apresentasse vazamentos e nem hastes perfurando o volume líquido. Isso conduziu 

aos trabalhos de inovação para a confecção de um “novo” tanque, seguindo uma 

concepção original para o movimento das grades e inibição de fontes potenciais para 

movimentos secundários. 

 O tanque foi construído com chapas de acrílico transparente de espessura de 

2,5cm, muito rígidas. Esse cuidado foi tomado para evitar qualquer tipo de vibração 

das paredes devido à movimentação da grade, algo comum nesse tipo de 

equipamento. Vale lembrar que tanques construídos com chapas de aço costumam 

ser reforçados com perfis de aço em suas paredes devido à vibração transmitida por 

essas paredes, bem como devido ao abaulamento das paredes quando o tanque é 

preenchido com água. 

 Inicialmente foi executado um tanque principal que posteriormente foi 

dividido, formando três tanques: um tanque central de forma prismática que 

apresenta base quadrada (0,50 m x 0,50 m) e profundidade interna de 1,15m e outros 

dois tanques colocados nas laterais do tanque central, com dimensões de 0,15m x 
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0,50m e profundidade igual ao primeiro. A FIGURA 23 mostra o desenho dos três 

tanques descritos acima. 

(a) 

 
(b) 

 
FIGURA 22: (a) uma haste perfurando o fundo do tanque (b) hastes perfurando a 

superfície livre da água no tanque. 
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FIGURA 23: Desenho mostrando os três tanques e a posição da grade oscilante. 

 

 Esses tanques laterais são a base da principal inovação, porque amortecem 

todas as oscilações da superfície que ocorreriam no tanque central. Em seu interior, 

os tanques laterais recebem os suportes que transmitem o movimento à grade 

oscilante como pode ser visto na FIGURA 24. O sistema de transmissão é fixado a 

um conjunto de polias responsáveis pelo movimento de subida e descida da mesma. 

Outra inovação é o uso de placas de acrílico para suporte da grade oscilante, que são 

movimentadas através de fixação lateral, perfurando as paredes do tanque central. 

Como se pode observar os tanques laterais recebem toda a movimentação indesejável 

desse tipo de equipamento, e consequentemente o tanque central apresenta somente o 

movimento devido à grade que oscila em seu interior. É ainda interessante observar 

que, através de elementos vedadores de teflon, também concebidos originalmente, os 

ambientes dos tanques externos e do tanque interno ficam separados, ou seja, não há 

contato entre a água contida nos tanques.  

 A FIGURA 25 apresenta uma fotografia do tanque de grade oscilante já 

construído e em pleno funcionamento. Este equipamento, quando comparado aos 

tanques existentes na literatura, representa a melhor solução até o momento obtida 

para experimentos de grades oscilantes com o mínimo de interferências. 
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FIGURA 24: Desenho esquemático do tanque de grade oscilante. 

(Fonte: SOUZA, 2002). 
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FIGURA 25: Tanque com grade oscilante em funcionamento no Laboratório de 

Hidráulica Ambiental CRHEA/SHS-EESC-USP. 
 

 Para o desenvolvimento da pesquisa usaram-se, para a confecção da grade, os 

requisitos estudados por Corrsin (1963) citado em SOUZA (2002). A partir desses 

requisitos definiram-se as dimensões da grade, cuja forma é quadrada (49,4 x 

49,4cm), composta de 9 x 9 barras quadradas de aço inoxidável com seção 

transversal de 10 mm de lado. A grade tem malha quadrada e espaçamento entre os 

eixos das barras de 5,1 cm, resultando em uma grade com 32% de solidez. Por fim, 

ela foi montada de maneira que a posição central de sua oscilação ficasse a 55 cm da 

parede inferior do tanque, visando evitar correntes secundárias eventualmente 

geradas pelo reflexo dos jatos provenientes da grade nessa parede. 
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 Essa grade pode ser vista em diversas fotografias ao longo desse texto e o 

desenho do projeto original se encontra mais adiante. 

4.1.1.2. O Sistema de Transmissão 

 

 O conjunto de oscilação da grade foi composto por um sistema de 

transmissão com uma série de rolamentos, mancais, eixos, correias e polias, que é 

acionado por um motor elétrico com regulagem eletrônica para a variação da 

freqüência de oscilação da grade. 

 O sistema de transmissão, bem como o sistema biela-manivela de raio 

variável foi instalado na parte superior do tanque para promover a oscilação vertical 

da grade. 

 Uma estrutura reforçada foi construída em perfis metálicos para fixar os 

mancais, os eixos e as polias na parte superior do tanque. Essa estrutura foi travada 

por perfis inclinados e que foram devidamente fixados no piso do laboratório. 

 O conjunto de polias pode ser visto na FIGURA 26 abaixo, onde se pode 

observar o diâmetro das polias e como é realizada a transmissão até a grade. 

 

 
FIGURA 26: Fotografia do sistema de transmissão. 
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 Na presente pesquisa esse sistema recebeu algumas melhorias com o objetivo 

principal de otimizar o desempenho da oscilação da grade, evitando variações de 

freqüência da grade, que foram percebidas durante os ensaios preliminares. O motor 

elétrico de 4,0 HP anteriormente existente e o painel de controle desse motor, 

responsável pela variação da rotação imposta as grades oscilantes, foram substituídos 

por um motor de potência nominal maior (7,5 HP) de corrente alternada e que foi 

ligado a um inversor de freqüência, que possibilita a regulagem eletrônica da 

velocidade e consequentemente da freqüência de oscilação da grade imposta em cada 

ensaio. Na regulagem da freqüência de oscilação foi utilizado um tacômetro, com 

precisão de 0,1:1000 para rotações inferiores a 1000 rpm.  

 Para servir de apoio ao motor elétrico de 7,5HP construiu-se um bloco de 

concreto armado de forma prismática, com fundo retangular de 68,0 cm x 37,5 cm e 

altura de 1,10 m, pois o sistema que apoiava o motor menor de 4,0 HP não era 

adequado ao peso desse novo motor, gerando oscilações nas correias e polias, que 

acabavam transmitidas à grade oscilante. 

 

4.1.2. Sistema Laser para Medidas dos Campos de Velocidade 

 

4.1.2.1. A fonte de luz Laser, atenuador, obturador, conversor e fibra ótica 

 

A FIGURA 27 apresenta uma fotografia do equipamento laser. 



 58

 

FIGURA 27: Fotografia do equipamento Laser a gás de cobre 

 A água limpa geralmente apresenta partículas muito pequenas suspensas, que 

só podem ser observadas em ensaios de turbidez. A luz gerada pelo equipamento 

laser tem alta densidade (W/m2), o que proporciona a visualização dessas partículas, 

que, por sua vez, movimentam-se com o escoamento. Como já descrito 

anteriormente, a técnica de Velocimentria por Imagens de Partículas faz o 

acompanhamento temporal do movimento dessas partículas e, por fim, gera o campo 

de velocidades do fenômeno estudado. 

 Algumas características do equipamento Laser disponível para esta pesquisa 

já foram apresentadas na revisão bibliográfica, quando os princípios da técnica usada 

foram mencionados, bem como os trabalhos anteriores deste linha de pesquisa. A 

TABELA 1 traz detalhes técnicos desse equipamento. 

 

TABELA 1: Apresentação das características do Laser LS 20-10. 

Característica  

Marca Oxford Laser Ltda 

Modelo LS 20-10 

Taxa de repetição de pulsos de  
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iluminação Até 10,0 KHz 

Duração do pulso Entre 15 a 30 ns 

Comprimento de onda na emissão 510,6nm (na faixa do verde) e 578,2nm 

(na faixa do amarelo) 

 

 Devido a alta potência no pulso de iluminação, alguns cuidados devem ser 

tomados com o feixe de luz em relação as pessoas que estão no local de trabalho. 

Particularmente no caso do laboratório utilizado nesta pesquisa, há trabalhos 

concomitantes e várias pessoas estão envolvidas ou com esse equipamento ou com 

suas pesquisas (independentes do equipamento) simultaneamente. Como 

possibilidade de controle da luz, o equipamento dispõe de um atenuador, responsável 

pelo bloqueio da luz laser e um obturador, que permite a saída do feixe de forma 

parcial ou total. 

 O feixe de luz na saída do tubo laser tem diâmetro em torno de 25,0mm. Esse 

feixe é direcionado para a entrada da fibra ótica, com diâmetro de 1,0 mm, por meio 

de um conversor composto por uma lente convergente.  

 A luz Laser é transportada por meio de uma fibra ótica (O laboratório de 

Hidráulica Ambiental tem duas fibras óticas, uma com 5 metros de comprimento e 

outra com 15 metros) até o Fiber-Sheet. Este componente é um conjunto ótico 

composto por espelhos planos e duas lentes, uma convergente e outra divergente, no 

qual o feixe de luz cilíndrico proveniente da fibra ótica é convertido em uma folha de 

luz com espessura de 3mm, que ilumina o escoamento na seção desejada, como pode 

ser visto na FIGURA 28. 
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FIGURA 28: Fotografia do Fiber-Sheet. 

 

 A refrigeração do tubo Laser era feita por meio de dois refrigeradores a água. 

O laboratório dispõe de dois modelos com características diferentes, que eram 

localizados na parte inferior do carrinho responsável pelo transporte do equipamento 

Laser. Esses refrigeradores eram responsáveis por controlar a temperatura no tubo do 

laser, que chega a atingir cerca de 1.450 graus Celsius na vaporização do cobre. A 

vazão de água dos refrigeradores era de 2 l/minuto. Contudo, a eficiência desses 

refrigeradores para as temperaturas ambientes comuns nessa latitude era insuficiente. 

Vale lembrar que o país de origem desse equipamento é a Inglaterra, onde as 

temperaturas ambientes são sensivelmente menores. Isto fazia com que houvesse 

aquecimento elevado da água utilizada para o resfriamento. Como medida de 

segurança, o Laser dispõe de um sistema de comando que o desliga todo o sistema 

quando a temperatura s. Muitas vezes eram 

tingidas essas temperaturas, o que impossibilitava a continuidade do experimento. 

f. 

 do óleo atinge a marca de 70 graus Celsiu

a

 A solução encontrada foi a substituição dos dois refrigeradores mencionados 

por uma fonte fria de água de maior capacidade. No laboratório de Hidráulica 

Ambiental encontrava-se um refrigerador (fonte de água fria) com capacidade de 

refrigeração substancialmente maior, perfeitamente adequada às nossas condições de 

temperatura ambiente. O equipamento, embora vinculado à presente linha de 

pesquisa, não estava em condições de uso, o que fez com que se executassem 

reparos, que fizeram com que essa fonte de água fria voltasse a funcionar 

normalmente. Após serem realizadas algumas adaptações nesse refrigerador, foi 

montado um sistema hidráulico de recirculação de água que, vinda da fonte de água 

fria, passa agora pelas tubulações do próprio equipamento laser, refrigerando o óleo 

responsável pelo resfriamento do tubo laser. É desnecessário dizer que esta 

adaptação foi efetuada independentemente de qualquer assessoria da firma que 

forneceu o equipamento. Apenas o grupo vinculado ao laser, que conta com o Pro

Nivaldo Aparecido Corrêa (excelente instrumentalista), viabilizou essa solução. A 

refrigeração vem sendo realizada através dessa fonte de água fria sem mais 

problemas desde então. 
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 Como informação adicional, vale dizer que a limpeza do tubo Laser é feita 

com gás néon (pureza de 99,995% e regulagem de pressão na saída entre 1 e 6 bar). 

 

4.1.2.2. Câmera CCD 

 

 Um câmera digital CCD (Charge Coupled Device) da marca Kodak 

Megaplus , modelo ES1.0 (1024 x 1024 pixels por foto) compõe o equipamento de 

registro dos eventos observados, sua velocidade é de 30 frames/segundo e fica 

conectada ao computador por comunicação serial. Deve-se buscar alta resolução de 

imagens. As imagens obtidas são fotografias sucessivas do escoamento que, após 

capturadas, são armazenadas em um micro computador para depois serem 

processadas através de um software de visualização de escoamento aplicadas a cada 

e 

er controlada acoplando-se ao sistema já descrito um dispositivo controlador de 

croprocessador responsável pelo controle do obturador da 

âmara através dos disparos dos pulsos Laser. Esse dispositivo também é utilizado 

agem principal desse equipamento é o de manter a câmera e o Fiber 

heet i

ar dois retângulos 

om dimensões de 0,745 m de comprimento x 1,40 m de altura, fixadas por meio de 

par de fotos. 

 A quantidade de disparos da fonte Laser sobre a imagem do escoamento pod

s

disparos, que é um mi

c

para controlar o intervalo de tempo entre as capturas de imagens. 

 

4.1.3. Sistema de movimentação conjunta da câmera CCD e do Fiber-Sheet 

 

 A FIGURA 29 mostra o tanque de grade oscilante e, em seu exterior, o 

Sistema de Movimentação Tridimensional. Esse sistema foi confeccionado no 

presente trabalho com o objetivo de agilizar a aquisição das imagens pela câmera 

CCD. A vant

S gualmente espaçados durante a movimentação dos dois componentes ao longo 

de um experimento. Desse modo, o foco das imagens é mantido constante. A forma 

como o sistema se movimenta pode ser visto na FIGURA 30. 

 O Sistema de Movimentação Conjunta é composto por uma estrutura-suporte 

feita com perfis T de aço, que foram cortados e soldados para form

c
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parafusos ao piso do laboratório. Esta estrutura-suporte pode ser vista na FIGURA 

31. 

 Na estrutura em questão foram colocados dois perfis circulares na direção-X 

(longitudinal), como pode ser visto na FIGURA 31, sendo estes perfis ligados por 

meio de chapas e parafusos à estrutura suporte. Por fim, o sistema de movimentação 

conjunta da câmera CCD e do Fiber-Sheet foi instalado sobre os perfis circulares. 
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FIGURA 29: Desenho apresentando o Sistema de Movimentação Tridimensional 
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FIGURA 30: Fotografia do Sistema de Movimentação Conjunta da câmera CCD e 

do Fiber-Sheet. 
 

 
FIGURA 31: Desenho esquemático mostrando a parte de sustentação do sistema de 

movimentação tridimensional 
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 O sistema de movimentação é composto por duas barras circulares na 

Direção-Z (transversal), que podem ser vista na FIGURA 32. Nas suas extremidades 

foram soldados dois mancais (em verde na FIGURA 32) com 20,0 cm de 

comprimento. 

 Nas duas barras circulares citadas anteriormente existem mancais livres, nos 

quais foram encaixados dois perfis quadrados de alumínio sobre uma placa de PVC. 

O conjunto perfis-placa é fixado por meio de parafusos a esses mancais. 

 Em um dos mancais soldados (cor verde) foi fixada outra placa de PVC, igual 

a primeira, porém permitindo a passagem (através da placa) das barras quadradas de 

alumínio. A FIGURA 33 mostra ainda uma terceira placa de PVC, encaixada nas 

duas barras quadradas, sobre a qual se colocou uma pequena chapa de alumínio, cuja 

função é a de fixar a câmera CCD ou o Fiber-Sheet de acordo com o ensaio 

conduzido.  

 Na direção-Y (profundidade) são utilizados dois pequenos blocos prismáticos, 

um fixo e um móvel, atravessados por dois perfis circulares de alumínio. A 

movimentação nessa direção ocorre por meio de um perfil circular com rosca (vulgo 

parafuso de metro). À medida que este parafuso de metro é girado, o bloco 

prismático móvel (colocado em posição superior ao fixo) se eleva ou abaixa. Sobre 

este bloco prismático que se movimenta foi colocada uma chapa furada na qual se 

fixa a câmera CCD ou o Fiber-Sheet. Toda a elaboração desse conjunto foi efetuada 

no contexto do presente trabalho. 
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FIGURA 32: Desenho apresentando todas as partes de forma separada do sistemas 

de movimentação tridimensional 
 

 
FIGURA 33: Fotografia mostrando com detalhe o local para fixação superior do 

sistema de movimentação. 
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 As FIGURAS 34a e 34b apresentam o Sistema de Movimentação Conjunta 

durante um ensaio. A FIGURA 34a apresenta uma fotografia de um ensaio no qual o 

Fiber-Sheet é colocado na parte superior do sistema, enquanto a FIGURA 34b 

mostra um ensaio em que a câmera é colocada na parte superior do mesmo sistema, 

na mesma posição do Fiber-Sheet da figura anterior. 

 Como informação complementar, vale mencionar que na FIGURA 28 foi 

apresentado o Fiber-Sheet na posição inferior do sistema de movimentação. 

 (a) 

 (b) 

FIGURA 34: Fotografia mostrando (a) o Fiber Sheet (b) a câmera CCD, ambos 
separadamente colocados no fixador superior 
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4.2. METODOLOGIA 

 

4.2.1. Ensaios preliminares 

 

 Na sua proposta inicial (histórica, para todos os tanques), imaginava-se que a 

oscilação da grade gerasse a turbulência e que a transferência da energia dessa 

turbulência até a superfície ocorresse somente por difusão. Ou seja, não era 

considerada a presença de correntes secundárias ou qualquer outro tipo de 

movimento. Na presente pesquisa, como já foi mencionado, buscaram-se as melhores 

condições para que isto pudesse ocorrer, já que o tanque de grade oscilante recebeu 

diversas inovações, com problemas como vazamentos e hastes presentes no volume 

líquido resolvidos e, principalmente, com um tanque central que recebe somente o 

movimento gerado pela grade. Contudo percebeu-se nos trabalhos de SOUZA (2002) 

e principalmente de JANZEN (2003), que alguns movimentos da água com 

características preferenciais persistiam (ou a sua escala de tempo era muito grande) e, 

com isso, passou-se a considerar a presença de movimentos advectivos preferenciais 

no volume de água do tanque. Como conseqüência, para que haja continuidade 

segura da linha de pesquisa na área de transferência de massa tornou-se necessário 

conhecer o movimento preferencial da água dentro desse tanque de grade oscilante. 

 A presença de movimentos com grande escala de tempo foi confirmada após 

alguns ensaios preliminares, realizados na região central e junto à parede lateral do 

tanque. Esses ensaios iniciais foram conduzidos de forma bastante rústica, pois a 

fonte de luz laser ainda não contava com as melhorias descritas na seção anterior e o 

sistema para movimentação conjunta da câmera CCD e do Fiber-Sheet não estava 

confeccionado. Os ensaios preliminares foram realizados com tripé para fixação da 

câmara CCD e uma chapa de aço vazada colocada sobre as placas de acrílico do 

tanque. O nível de água foi de 30 cm acima da amplitude máxima da grade. Definiu-

se uma seção de estudo a 10 cm da parede frontal (essa distância foi escolhida para 

que as medidas não recebessem influência muito intensa da parede). 

 Esses ensaios preliminares também foram importantes para determinar o 

número de fotografias necessárias para que a intensidade turbulenta atingisse valores 

constantes e sem variações, durante o tempo dos experimentos. Constatou-se que 800 
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imagens seria o valor mínimo ideal para se obter os melhores campos médios de 

velocidade. Por fim, adotou-se um número de 1.000 imagens sucessivas. 

 Na realização dos ensaios preliminares decidiu-se por utilizar um elemento 

aplicado (semeado) na água que auxiliasse na visualização do movimento da água, 

devido a oscilação da grade. Após testar algumas substancias, decidiu-se pela 

aplicação do pó de talco. Sendo aplicado na água apresentou bom comportamento 

como traçador. 

 

4.2.2. Preparação dos ensaios normais (ou definitivos) 

 

 O tanque de grade oscilante, após ter recebido as alterações descritas nas 

seções anteriores, passou a funcionar com melhor eficiência . Com a introdução do 

Sistema de Movimentação Conjunta da câmara CCD e do Fiber Sheet, a realização 

dos ensaios tornou-se mais ágil, reduzindo o tempo global de cada ensaio. 

 Os procedimentos seguidos na preparação da bancada de ensaios são 

descritos a seguir. Vale lembrar que, na preparação dos ensaios, contam também os 

trabalhos de acionamento da fonte de luz laser. 

 

4.2.2.1. Posicionamento do Fiber Sheet e da câmera sobre a seção do ensaio 

 

 O tanque era alimentado com água até o nível estabelecido para o ensaio. Os 

níveis de água adotados foram de 15 e 30 cm acima da amplitude máxima de 

oscilação da grade. 

 Com o Fiber Sheet e a câmera CCD instalados no sistema de movimentação 

tridimensional, define-se a posição inicial de ensaio junto a parede lateral direita e 

próximo à grade. A FIGURA 35 apresenta um esquema do sistema de 

movimentação tridimensional, com a câmera CCD e o Fiber Sheet, posicionados, 

respectivamente, na posição inferior e superior do sistema. 

 A FIGURA 36 apresenta a câmera CCD colocada na parte inferior do 

Sistema de Movimentação Conjunta. O sistema, por sua vez, está na posição de 

inicio do ensaio, junto à parede direita do tanque e próximo à grade. Nessa posição a 
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câmera capta a imagem inferior direita do conjunto de imagens que vai fornecer o 

campo obtido nesse ensaio. No caso dessa figura, a altura de água é de 30 cm. 

 
FIGURA 35: Desenho apresentando a posição da câmera CCD e do Fiber Sheet em 

um ensaio 

 
FIGURA 36: Fotografia da câmera CCD e da luz laser proveniente do Fiber Sheet 
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4.2.2.2. Ajuste do foco da câmera com a régua graduada e calibração das 

imagens 

 

 Seguindo os procedimentos gerais anteriormente relatados, torna-se 

necessário efetuar o registro com qualidade adequada. Isto exige o estabelecimento 

de um padrão, para o qual foi utilizada uma régua plástica colada a uma placa de 

acrílico com comprimento de 50cm para varrer o comprimento e a altura total do 

tanque. 

 O programa de visualização do escoamento VISIFLOW tem um comando que 

apresenta ao vivo, na tela do computador, a imagem capturada e, para o caso da 

calibração das imagens, é necessário visualizar a graduação da régua. 

 A régua é colocada coincidentemente com o plano de luz Laser, na posição 

horizontal. Uma vez estabelecido o foco da câmera CCD (que torna a régua e sua 

graduação visível), procede-se à calibração das imagens. Com o uso do programa 

mencionado, determina-se o número de pixels que corresponde a um comprimento 

padrão inicialmente estabelecido na régua para cada ensaio. Esse valor é utilizado 

pelo programa VISIFLOW como referência para o cálculo dos vetores de velocidade. 

A calibração é importante, pois os campos de velocidade obtidos devem representar 

fielmente o que ocorre no escoamento no momento do ensaio. 

 O mesmo procedimento descrito anteriormente também é necessário na 

posição vertical, desta forma repete-se o mesmo procedimento para esta posição. 

 

4.2.2.3. Ajuste da freqüência de oscilação da grade 

 

 A freqüência de oscilação da grade foi estabelecida por meio de regulagem 

eletrônica da rotação do motor de corrente contínua, com o auxílio de contador de 

rotação. Através do ajuste manual de um potenciômetro obtêm-se a rotação desejada. 

A freqüência de oscilação da grade foi estabelecida em 100rpm, com amplitude 

máxima de oscilação de 1 cm, totalizando um movimento máximo da grade de 2 cm 

(1 cm para cima e 1 cm para baixo da posição média). 
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4.2.3. Definição das seções (cortes) dos ensaios 

 

 A folha de luz com espessura de 3 mm foi lançada nas seções onde 

realizaram-se as medidas. Para simplicidade de notação e localização das seções 

foram definidas as três direções ortogonais XYZ. Nas direções X e Z (horizontais) 

foram estabelecidas quatro seções ou cortes, como é mostrado na FIGURA 37. Na 

direção Y (vertical) foi realizado somente um corte próximo à superfície da água. 

 

4.2.3.1. Seções na Direção-Z 

 

 A direção X é representada, neste trabalho, pela direção Oeste/Leste na 

FIGURA 37. A direção Z está definida na direção Norte/Sul da FIGURA 37. Vê-se 

que os planos XY são perpendiculares ao eixo Z e que os planos ZY são 

perpendiculares ao eixo X. A direção Y é vertical e os planos XZ são perpendiculares 

a ela. As paredes do tanque serão denominadas de acordo com os sentidos Norte, Sul, 

Oeste e Leste. 

 Como os lados do tanque central são iguais a 50cm, definiram-se quatro 

cortes de estudo nas direções X e Z, separados por uma distância “ideal” de 10cm. 

Houveram ajustes nessas distâncias, uma vez que se buscou localizar as seções em 

posições Sobre as Barras (SB) da grade (duas seções) e Entre as Barras (EB) da 

grade (as duas seções restantes). A FIGURA 41 mostra a disposição adotada. 

 As medidas Entre Barras (EB) e Sobre Barras (SB) foram efetuadas em 

seções intercaladas. Na direção-Z que utiliza os planos XY, o primeiro corte foi 

localizado a uma distância em torno de 10cm da parede frontal do tanque (parede Sul 

de acordo com a FIGURA 37), sendo o corte estabelecido Sobre Barra (SB), o 

segundo corte a uma distância em torno de 20cm e localizado Entre Barras (EB), o 

terceiro em torno de 30 cm e Sobre as Barras (SB) e o último Entre Barras (EB) a 

uma distância em torno de 40cm. 
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FIGURA 37: Figura apresentando os cortes na direção Z (em verde), os cortes na 

direção X (em vermelho), o nível de água (em azul) e o contorno do tanque (em 

preto). 

 

4.2.3.2. Seções na Direção-X 

 

 O procedimento da escolha dos cortes foi repetido para a Direção-X, que 

utiliza os planos ZY. Contudo nessa direção encontraram-se algumas dificuldades 

para a realização expedita dos ensaios. O primeiro problema foi a presença da placa 

de acrílico responsável pela transmissão do movimento que, por ser fosca, 

impossibilitava a aquisição das imagens (ver FIGURA 38 ou mais detalhadamente 

na FIGURA 24 e 26). Esse problema foi resolvido cortando-se o “miolo” dessa 

placa, o que evidentemente possibilitou a visualização do escoamento. Outro 

problema é a presença da vedação entre os tanques central e periféricos, como 

mostrado na FIGURA 38. Ela impedia a obtenção completa das imagens por toda a 

extensão do corte, mantendo-se o direcionamento de obtenção das imagens. A 
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solução encontrada foi inclinar tanto a folha de luz Laser quanto a câmara CCD, 

como pode ser visto nas FIGURAS 39a e 39b. Essa solução possibilitou a obtenção 

das imagens nas diferentes posições, permitindo varrer a direção X desde a parede 

esquerda até a parede direita do tanque. Deve-se frisar que, nesse caso, a folha de luz 

fica parcialmente sobre uma barra e parcialmente entre barras, como pode ser visto 

na FIGURA 39b. Assim, o cuidado inicial de referenciar as seções estudadas como 

“sobre barras” e “entre barras” torna-se ambíguo nessas duas seções. Porém, a 

qualidade das imagens foi mantida. 

 

 
FIGURA 38: Sistema de vedação entre os tanques laterais e o tanque com a grade 

(Fonte: JANZEN, 2003) 

 

 Devido à ambigüidade mencionada, considerou-se a possibilidade de obter 

imagens também com a folha de luz na posição original (não inclinada), mantendo 

apenas a câmera CCD inclinada. Isto introduz um desvio no valor das velocidades 

horizontais medidas, porém poderia evitar eventuais perturbações decorrentes da 

“descontinuidade” SB-EB. Foram obtidos dados das duas maneiras, sendo os 

resultados apresentados no próximo capítulo. 

 Um problema já conhecido é a obtenção de imagens muito próximas à grade. 

Isso gera vetores de velocidade perturbados pela presença intermitente da grade. 

Assim, estipulou-se que o nível inferior de cada foto ficasse localizado a 2,5 cm 

acima da amplitude máxima de oscilação da grade. 
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(a) 

 
(b) 

 
FIGURA 39: Fotografia mostrando (a) a câmera CCD e 

(b) a folha de luz Laser, ambas  na posição inclinada 
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 A FIGURA 40 mostra uma fotografia em posição anterior à câmera, 

evidenciando o sentido em que a câmera está apontando. 

 A FIGURA 41, cujo esquema básico foi extraído dos trabalhos de SOUZA 

(2002) e JANZEN (2003), ilustra as seções de ensaio nas duas direções. 

 Na execução dos ensaios aqui descritos para a Direção-X vê-se que a câmera 

deve captar imagens a uma distância maior do que em relação à Direção-Z, pois deve 

ultrapassar um dos tanques laterais com espessura de água de 15cm e, além disso, 

duas placas de acrílico. Para evitar ofuscamento da imagem para os planos mais 

distantes de uma das paredes, foram sempre realizados dois ensaios com a câmara 

CCD na parede oeste (Corte 1 e Corte 2) e os outros dois ensaios com a câmera CCD 

na parede leste (Corte 3 e Corte4). Isto eliminou qualquer ofuscamento anteriormente 

observado. 

 

 
FIGURA 40: Fotografia mostrando a vista anterior a câmera CCD na posição 

inclinada 
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FIGURA 41: Ilustração dos cortes das seções onde foram obtidos os campos médios 

de velocidade. Direção X paralela à base do papel. Direção Z paralela à lateral do 
papel. Esquema básico extraído de SOUZA (2002) e JANZEN (2003) 

 

4.2.3.3. Seções na Direção-Y 

 

Para a direção Y o plano estudado localizou-se próximo à superfície superior, 

sendo a luz introduzida por uma parede lateral e a câmara CCD disposta sobre o 

tanque. As FIGURAS 42 a e 42b ilustram o comentado. 
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(a) 

 
(b) 

 
FIGURA 42: Fotografia da folha de luz Laser entrando no tanque de grade oscilante 

(a) vista superior (b) vista lateral 
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4.2.4. Ensaios definitivos 

 

 Após o acionamento do motor elétrico na rotação definida anteriormente, 

esperou-se, em todos os ensaios, um intervalo de 30 minutos para permitir o 

estabelecimento de condições estacionárias (com relação à turbulência e aos 

eventuais escoamentos preferenciais) dentro do tanque de água. 

 Os ensaios são realizados movimentando o conjunto Fiber Sheet/câmera nas 

posições definidas. Os níveis de água foram fixados em 15 cm e 30 cm. Conforme 

apresentado na FIGURA 43, o ensaio é iniciado junto à parede na posição aqui 

definida como 1. Nessa posição são adquiridas e armazenadas 1.000 imagens 

seqüenciais através da câmera CCD. O passo seguinte é a movimentação do Sistema 

de Movimentação Conjunta para a esquerda até a posição 2. Nessa posição adquire-

se e armazena-se mais 1.000 imagens. Os passos são repetidos até a posição 8 para o 

ensaio com nível de água de 30cm e a posição 4 para o ensaio de nível de água de 

15cm. 

 

 
FIGURA 43: Câmara CCD na posição de inicio do ensaio 
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 A FIGURA 44 apresenta as posições para o ensaio com nível de água de 15 

cm. A seqüência das posições é, naturalmente: Posição 1, Posição 2, Posição 3 e 

Posição 4. Os ensaios com nível de água de 30 cm, seguiram os posicionamentos 

indicados na FIGURA 45, da posição 1 até a posição 8. 

 Nos ensaios onde a luz laser é colocada paralela à superfície da água, a 

FIGURA 46 apresenta o posicionamento da câmera CCD sobre o plano a ser 

analisado para o nível de água de 15 cm ou de 30 cm. 

 

 
FIGURA 44: Posições da câmera CCD nos ensaios com altura de água em 15cm. 
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FIGURA 45: Posições da câmera CCD nos ensaios com altura de água em 30cm. 
 

 
FIGURA 46: Posições da câmera CCD nos ensaios com a folha de luz paralela a 

superfície e altura de água em 15 cm ou 30 cm. 
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4.2.5. A quantidade de fotografias 

 

 Como mencionado, foi estabelecida uma altura de lâmina de água de 15 cm e 

30 cm que, em conjunto com as demais dimensões do tanque, implicaram em 

varreduras de 50cm de comprimento por 15 cm de altura e 50cm de comprimento por 

30cm de altura (imagens totais, compostas de quatro e oito imagens inicialmente 

independentes). A sobreposição lateral entre fotos foi em torno de 3,0 cm, resultando 

em quatro e oito ensaios de fotos por seção do tanque, com resolução adequada. O 

total de 1.000 imagens por posicionamento da câmara foi obtido em pacotes de 100 

imagens, capturadas ao longo de três minutos. Cada pacote de 100 imagens foi 

capturado em quatro segundos. Assim, o intervalo entre a captura de cada pacote foi 

de aproximadamente 16 segundos. A macroescala de tempo para as flutuações 

turbulentas nos experimentos de grades oscilantes tem ordem de grandeza de 

segundo (segundo a literatura), o que permite dizer que as imagens englobam eventos 

estatisticamente independentes.  

Considerando a altura de 15cm de água, com suas oito seções nas duas direções 

e a necessidade de quatro campos independentes por seção, cada qual utilizando 

1.000 imagens, foram obtidas, no total, 32.000 imagens. Já para a altura de 30 cm de 

água o numero de seções duplica e tem-se mais 64.000 imagens, totalizando 96.000 

imagens, analisadas rigorosamente. 

 A quantidade de imagens obtidas é impressionante. Contudo, no presente 

estudo o que realmente interessa é a média dos 1.000 campos de velocidade obtidos 

em cada posição, perfazendo um total de 96 imagens de campos médios. 

 

4.2.6. Dimensões das fotos e o cálculo dos vetores velocidade 

 

 Na resolução inicialmente adotada, cada foto apresenta dimensões de 

aproximadamente 15 x 15 cm, e em torno de 43 x 43 vetores de velocidade, obtidos 

com o uso de programa que utiliza correlação cruzada entre posições de partículas 

em fotografias sucessivas. 
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 Nas medidas de altura de 15 cm, a distância total sobre o eixo Y engloba 

desde a posição de oscilação máxima da grade até a superfície livre, ou seja, das 

posições 1,5cm até 16,5cm no eixo Y. Como as fotografias também tinham 15cm vê-

se que as fotografias, nesse caso, varreram toda a altura do escoamento. 

 

4.2.7. Montagem das figuras dos cortes 

 

 Os resultados obtidos com a aplicação do programa VISIFLOW geralmente 

são os arquivos das figuras dos vetores dos campos de velocidade obtidos por meio 

de correlação cruzada. Os arquivos com terminação .ASC podem ser salvos como 

planilhas eletrônicas. 

 Na montagem dos campos de velocidade para cada corte utilizaram-se os 

arquivos originais. Após se obter a média das 1.000 fotografias, fez-se a montagem 

dos cortes. Como já foi mencionado na seção 4.2.5., as imagens das diferentes 

parcelas dos campos médios possuem uma pequena faixa de sobreposição entre si. 

Essas parcelas foram justapostas de acordo com a ordem de obtenção das imagens, 

mostrada nas FIGURAS 44 e 45. 

 

4.2.8. Montagem das figuras tridimensionais 

 

 Os arquivos .ASC foram organizados de maneira a representar as figuras 

descritas no item anterior. Assim, obtiveram-se arquivos com os valores numéricos 

das variáveis presentes nos cortes nas duas direções. 

 Finalmente, foi utilizada uma rotina de computador, em linguagem 

FORTRAN, desenvolvida durante esta pesquisa, para interpolar os resultados obtidos 

nas duas direções, naquelas linhas em que os planos se encontram. A saída do 

programa de interpolação é apresentado em forma de texto, que por fim, pode 

facilmente ser lido pelo programa TECPLOT, programa este responsável pela 

geração das figuras tridimensionais que serão apresentadas a seguir. 
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__________________________CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 Este capítulo trata da apresentação dos resultados obtidos. Gráficos com os 

valores médios dos vetores de velocidade, decorrentes do uso do programa 

VISIFLOW são apresentados. Também os valores interpolados com o programa 

FORTRAN são utilizados em conjunto com os dados medidos na montagem de 

figuras tridimensionais com o programa TECPLOT. 

 Como já foi mencionado, os dados foram alcançados para dois níveis de água 

e serão analisados de forma separada. 

 

5.1. ANÁLISE DA INTERPOLAÇÃO REALIZADA COM OS CORTES DOS 
CAMPOS DE VELOCIDADE 

 

 Os dados obtidos foram apresentados de duas formas distintas: arquivos em 

formato PIV e em formato ASC. Os primeiros arquivos apresentam os vetores de 

velocidade graficamente em cada corte e os últimos arquivos apresentam os valores 

de velocidade em forma de dados numéricos. 

 Os arquivos em formato ASC são transformados rapidamente em planilhas 

eletrônicas, podendo em seguida ser transformados para o formato de texto, ou seja, 

arquivos TXT. 

 Os dados de todas as fotografias para todas as posições de todos os ensaios 

foram armazenados em unidades de CD-R, para que possam ser utilizados em 

análises futuras. Optou-se por essa forma de armazenamento devido à dificuldade de 
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apresentar os resultados em forma de tabelas, que tornaria este capítulo extenso e 

carente de objetividade. Essa característica da forma de coleta dos dados e da sua 

excessiva quantidade fez com que os resultados fossem apresentados em forma de 

gráficos, que sintetizam todas as informações. 

 Neste contexto, as apresentações dos resultados deste capítulo são 

organizadas em três partes: a primeira engloba a comparação dos resultados em 

formato PIV (que mostram os vetores velocidade) com os respectivos planos obtidos 

após interpolação e que são montados no TECPLOT. A segunda e a terceira partes 

englobam as análises dos gráficos das isosuperfícies de velocidade para os níveis de 

água de 30cm e 15cm, incluindo a análise para os planos paralelos a superfície.  

 Os dados foram obtidos em planos perpendiculares às três direções ortogonais 

apresentadas na FIGURA 47, em cada plano alcançaram-se duas componentes de 

velocidade que serão descritas a seguir. 

 
FIGURA 47: Eixos ortogonais XYZ. 

 

 Os planos descritos no parágrafo anterior são mostrados na FIGURA 48, 

onde se vê o plano XY em verde e o plano ZY em vermelho. 

 Na Direção-Z, para os planos XY, obtiveram-se as velocidades U e V. Na 

Direção-X, nos planos ZY, obtiveram-se as velocidades W e V. Observa-se que nos 
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planos obtidos tem-se linhas de interseção com dois valores de velocidade vertical V 

e um valor somente de velocidades horizontais U e W. 

 Os quatro cortes ao longo de uma direção serviram de base para interpolar 

velocidades nas regiões entre os planos. Utilizou-se, para isso, uma rotina de 

computador em linguagem FORTRAN, desenvolvida para este trabalho. Como já foi 

mencionado, houve a necessidade de efetuar interpolações adequadas nas linhas de 

interseção de dois planos ortogonais. Nesse caso, utilizou-se a média simples das 

componentes V para calcular os campos de velocidade. Ao final, tem-se um campo 

tri-dimensional de velocidades para todo o volume de líquido. Para considerar os 

planos perpendiculares ao eixo Z, tem-se um campo de velocidades com as 

componentes U e V para cada ponto sobre Z.  

 
Plano XY, perpendicular a Z: U V 

Plano ZY, perpendicular a X: V W 

FIGURA 48: Planos ortogonais mostrando os cortes nas Direções X e Z. 
 

 O mesmo procedimento pode ser efetuado para a direção X. Nessa direção os 

vetores de velocidades obtidos nos planos perpendiculares têm as componentes V e 

W. 

 A rotina utilizada para as interpolações utiliza formato texto tanto para os 

dados de entrada quanto para os resultados numéricos obtidos na saída. 
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5.1.1. Resultados dos Cortes nas Direções X e Z: Comparação entre os Vetores 

Velocidade e os Campos de Isovelocidades das Componentes para Altura 

de Água de 30cm. 

 

 Nesta seção pode-se comparar os resultados diretamente obtidos com a 

técnica PIV, ou seja, os vetores velocidade na montagem das figuras de cada corte os 

resultados já tratados com o programa TECPLOT, que fornece os campos de 

isovelocidades das componentes da velocidade. 

 Os resultados obtidos para o Corte 1 na Direção-Z são mostrados nas 

FIGURAS 49, 50 e 51. Na FIGURA 49 estão os vetores velocidade e nas 

FIGURAS 50 e 51 estão os campos das componentes.  

 Observa-se que há grande semelhança entre o campo de vetores e o campo da 

componente vertical da velocidade, representado pela FIGURA 51. Neste Corte 

pode-se observar que há movimento no sentido vertical negativo próximo à parede 

em x = 0 e y=0. Ao longo de x, sempre próximo à posição y=0, o movimento vertical 

é preferencialmente negativo, voltando a se tornar fortemente positivo entre x = 0,2 e 

x = 0,5m. Tem-se, nesta última posição, a formação de um pequeno vórtice, 

constatado em todas as figuras. A tendência negativa constatada acima se deve aos 

vetores do Corte 4 na Direção-X, onde os vetores são totalmente negativos, como 

pode ser visto na FIGURA 72. Vale lembrar que a componente vertical da 

velocidade foi composta pela média das componentes nas duas direções. 

 Na FIGURA 50 próximo a y=0,3m tem-se duas regiões que chamam a 

atenção, que corroboram a FIGURA 49, obtida da montagem dos vetores 

velocidade. Há uma área de velocidade horizontal positiva, em verde na faixa de 

velocidade de 0,0002 a 0,0012 m/s e uma área de velocidade horizontal 

preferencialmente negativa, em azul. Isso mostra a possibilidade de um movimento 

superficial “de fora para dentro” nesse corte. 

 Vê-se também na FIGURA 50, um forte movimento horizontal negativo 

próximo à parede em x = 0 e y=0, que concorda com o movimento negativo da 

FIGURA 49 dos vetores velocidade. Junto à superfície o movimento vertical é 

preferencialmente descendente. 
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