
 O Corte 2 na Direção-Z apresentado na FIGURA 54 mostra uma simetria, 

contudo numericamente em sentidos opostos no movimento na região central da 

figura alimentado pelo movimento ascendente junto às paredes. Na FIGURA 53 vê-

se que junto à superfície há a tendência ao movimento “de fora para dentro”, como 

no Corte 1. As análises das componentes de velocidade corroboraram com o gráfico 

de vetores da FIGURA 52.  

 As FIGURAS 55 a 57 representam o Corte 3 na Direção-Z. Vê-se a 

existência de vórtices junto às posições x=0, y=0 e x=0,5, y=0. A FIGURA 57 

mostra que na região central há predominância de movimento descendente, enquanto 

que a FIGURA 56 mostra novamente o escoamento “de fora para dentro” também 

nesse corte. Vê-se que a comparação entre os gráficos apresentou boa concordância. 

 Vê-se nas FIGURA 58 e 60 que o movimento no sentido vertical não é muito 

bem definido na região central, porém mantendo-se os vórtices junto às extremidades 

da grade. Na FIGURA 59 no sentido horizontal há novamente, junto à superfície, 

uma suave predominância do movimento “de fora para dentro”. Porém, as 

velocidades são baixas. 

 As figuras mostram, nessa análise da primeira direção, que a oscilação da 

grade gera movimentos turbulentos que, sem a presença das paredes, difundir-se-ia 

horizontalmente até que toda a energia cinética da turbulência fosse dissipada. A 

presença das paredes, entretanto, inibe essa difusão e gera um "efeito de bomba 

hidráulica", ou seja, a energia introduzida no meio líquido pela grade é convertida 

em energia cinética com movimento preferencial, do mesmo modo que ocorre com 

uma bomba hidráulica instalada em uma tubulação. O presente estudo mostra que, 

para a profundidade de água de 30 cm sobre a grade oscilante há efetivamente 

correntes preferenciais, observadas ao longo de uma das direções estudadas. Nesse 

caso, há a formação de vórtices junto aos extremos das grades (bem visíveis nas 

figuras analisadas), escoamento central preferencialmente descendente e movimento 

junto às paredes preferencialmente ascendente. Na superfície o escoamento é 

preferencialmente “de fora para dentro”. A influência da geometria (profundidade da 

água, no presente estudo) passa a ser uma questão que deve ser explorada em 

detalhes, o que foi feito no presente trabalho para nível de água de 15cm. Entretanto, 

antes são apresentados os resultados para a direção X e profundidade de 30 cm. 


