
 

ANÁLISE SENSITIVA DO EQUIPAMENTO TANQUE DE GRADE OSCILANTE 

 

Johannes Gérson Janzen1; Harry Edmar Schulz2 & Marcio Ricardo Salla3

 

 

Resumo - Este trabalho representa o início de uma série de pesquisas que visam o estudo da 

turbulência e de sua relação com as trocas gasosas entre ar e água, através de experimentos com 

grade oscilante. Seu objetivo é realizar uma análise sensitiva do tanque de grade oscilante 

construído, visando à otimização de futuros trabalhos. Para isso, foi realizado um experimento 

fatorial com o uso de técnica de velocimetria a laser. No planejamento fatorial foram considerados 

relevantes quatro fatores experimentais: a freqüência, a amplitude, a localização de captura das 

imagens e a altura da água. Os resultados mostram que a variação da freqüência e da amplitude de 

oscilação da grade são os fatores que mais influenciam a energia cinética turbulenta. 

 

 

Abstract – This work presents the first of several experimental results which have the objective to 

study turbulence and its relation to water-gas transfer. The goal of this study is to conduct a 

sensitive analysis in a tank with oscillating grid, to optimize future research. In order to accomplish 

this, a factorial experiment was carried out with the use of a digital particle image velocimetry 

technique. Four factors, the frequency, the stoke, the section of measurement, and the water heigth, 

were considered important in the factorial designment. The results point out that the change of the 

frequency and the stroke are the factors that have the greatest influence upon the turbulent kinetic 

energy. 
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INTRODUÇÃO 

A transferência de gases na interface ar-água tem recebido crescente atenção nos últimos 

anos. Grande parte do interesse tem decorrido da necessidade de monitorar a qualidade da água, na 

qual o oxigênio representa talvez o elemento mais importante, uma vez que o mesmo supre as 

necessidades bioquímicas dos processos que ocorrem na água. Esses processos, por sua vez, 

dependem fundamentalmente da capacidade de reposição do oxigênio na água à medida que este é 

consumido. Como formas de reposição natural do oxigênio tem-se à produção fotossintética de 

oxigênio pelas algas (importante em lagos) e a reaeração física (importante em cursos d’água 

naturais). A reaeração, dependente diretamente do nível de turbulência do escoamento, é que 

principalmente controla e limita a capacidade de um curso d’água de receber e assimilar resíduos 

orgânicos, sendo geralmente quantificada pelo assim denominado coeficiente de reaeração. O 

coeficiente de reaeração necessita ser corretamente estimado para que se possa realizar um 

planejamento do controle da poluição e para o gerenciamento da disposição final dos resíduos. A 

sua incorreção pode causar sérios danos ao meio ambiente (BARBOSA, 1997). 

Devido às mudanças no clima global, a transferência de gases entre a atmosfera e os oceanos 

têm despertado a atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Esse interesse se deve principalmente 

devido à intensificação das atividades antropogênicas, as quais proporcionaram o aumento da 

emissão de gases como o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), os clorofluorcarbonos (CFCs) 

e o óxido nitroso (N2O) que atuam no aquecimento da atmosfera, fenômeno que ficou sendo 

conhecido como efeito estufa. A concentração desses gases, especialmente o CO2, aumentou 

substancialmente desde o início da revolução industrial (≈ 1850). Entretanto, as evidências de que o 

efeito estufa realmente é responsável pela elevação da temperatura observada nos últimos anos não 

são conclusivas. O conhecimento atual ainda é limitado para quantificar a influência humana sobre 

o clima global. Para reduzir estas incertezas é necessário estimar os ciclos biogeoquímicos 

(incluindo fontes e sumidouros) de gases de efeito estufa, propor a representação dos processos 

climáticos em modelos incluindo a retroalimentação dos oceanos e geleiras de forma a melhorar a 

previsão em relação às mudanças climáticas (SANTOS, 2000). 

A transferência gasosa na interface ar-água também é importante para uma grande gama de 

operações industriais e operações relacionadas com as engenharias química e sanitária, como 

oxidação, hidrogenação e fermentação biológica. Alguns exemplos são a dessorção de H2S durante 

o tratamento de água para remoção do gosto e odor e a absorção de Cl2 para desinfecção da água. 

(CUNHA, 1993). 
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Os exemplos mostrados revelam que o desconhecimento da taxa de transferência de massa 

interfacial pode ser decisivo em previsões acerca do comportamento de sistemas naturais e 

artificiais. Diversos pesquisadores, desde o começo do século passado, têm desenvolvido modelos 

incluindo as propriedades físicas consideradas relevantes nos processos interfaciais, para 

estabelecer uma formulação matemática para a transferência gasosa interfacial. Apesar dos 

esforços, o mecanismo de transferência de massa gasosa na interface ar-água ainda permanece 

obscuro, devido aos escoamentos geralmente estarem sujeitos à agitação turbulenta. 

 

 

FIGURA 1 – Ilustração do problema de transferência gasosa interfacial. Os experimentos em tanque de 
grade oscilante simulam a turbulência gerada no fundo, que é difundida para a superfície, interferindo na 

transferência gasosa interfacial. Fonte: INSTITUT FÜR HYDROMECHANIK (2002). 

 

Entre as principais fontes de turbulência que interferem na interface ar-água encontra-se a 

turbulência decorrente das tensões cisalhantes geradas junto ao fundo dos escoamentos, como é 

típico nos sistemas ambientais (rios, estuários) e processos industriais (canais de mistura) 

(BRUMLEY e JIRKA, 1987). Os experimentos em tanques com grades oscilantes permitem o 

estudo das modificações e distorções de uma superfície livre de cisalhamento, sendo uma forma 

simples (controlável) de reproduzir a turbulência gerada pelo fundo, que é posteriormente difundida 

para a superfície livre (FIGURA 1). 

Para simular condições de escoamento turbulento que sejam controláveis e que reproduzam as 

condições encontradas no ambiente foi construído um tanque de grade oscilante que possui as 

seguintes características: uma grade (de seção quadrada) de malha M (definido como a distância 

entre o eixo de duas barras consecutivas), colocada em um fluido em repouso, é oscilada com uma 

amplitude S e uma freqüência f produzindo uma turbulência estacionária “quase” isotrópica. O 

escoamento gerado pela oscilação da grade foi estudado com o uso de velocimetria a laser (técnica 

DPIV – Digital Particle Image Velocimetry). Visando a otimização de futuros trabalhos, foram 
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realizados experimentos de caracterização do equipamento. Esta caracterização foi baseada em um 

planejamento fatorial, no qual foram considerados relevantes quatro fatores experimentais 

(freqüência, amplitude, seção de estudo e altura da água), sendo que cada um destes fatores foi 

analisado em dois níveis. Os resultados mostram que a variação da freqüência e amplitude de 

oscilação da grade produz uma significativa variação da energia cinética turbulenta. 

 

APARATO E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

Tanque de grade oscilante 

A FIGURA 2 mostra a representação esquemática do tanque de grade oscilante projetado para 

gerar turbulência de uma forma simples e controlável. O tanque possui 50,0 cm x 50,0 cm de área 

superficial e 115,0 cm de altura. 

 

 

FIGURA 2 – Desenho do tanque de grade oscilante. Para a visualização da grade,  
foram removidas do desenho duas placas de acrílico externas. 

 

As paredes do tanque foram feitas de placas de acrílico transparente, permitindo tanto a 

projeção do feixe do laser para o interior do tanque como a captura de imagens. O tanque foi 

isolado de qualquer fonte de vibração para minimizar a sua influência na turbulência gerada (ver 
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FIGURA 3). Isso foi conseguido através de um forte travamento, ancorado no piso de concreto do 

laboratório. 

 

 

 

FIGURA 3 – Tanque de grade oscilante 

 

Grade 

Para geração do movimento turbulento foi construída uma grade de aço inoxidável composta 

de 9 x 9 barras de seção quadrada de 1,0 cm x 1,0 cm, com um espaçamento M de 5,1 cm entre os 

eixos das barras, dando uma solidez de 32% (FIGURA 4). Solidez é definido como sendo a relação 

entre a área superficial da grade e a área superficial do tanque. Esta grade atende a requisitos 

propostos por CORSSIN (1963) de que uma solidez inferior a 40% é capaz de evitar movimentos 

secundários e forte falta de homogeneidade no plano horizontal. O centro de oscilação da grade 

ficou posicionado a 55,0 cm do fundo do tanque, para evitar a eventual geração de movimentos 

secundários gerados pelo fundo do tanque (conforme descrito em SHY et al, 1997). 

 

Mecanismo de oscilação da grade 

SOUZA (2002) comenta a existência na literatura de dois mecanismos distintos de ligação 

entre o sistema de oscilação e a grade. O primeiro é composto por uma haste vertical que perfura a 

parte inferior do tanque prendendo-se a grade (FIGURA 5a). Este mecanismo possui dois 

inconvenientes: a variação de volume causada pela oscilação da haste e problemas de vedação onde 

a haste atravessa o tanque. O segundo mecanismo consiste em hastes verticais que perfuram a 

superfície da água ligando-se à grade (FIGURA 5b). Segundo HERLINA et al. (2001), as 

XV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5



 

desvantagens dessa configuração são a geração de movimentos preferenciais ao redor das hastes e a 

variação de volume. 

 

 

FIGURA 4 – Grade com malha de 5,1 cm, dando uma solidez de 32% (cotas em cm). 

 

Para evitar estes inconvenientes, foi desenvolvido um tanque com fixação do sistema de 

oscilação através da parede lateral, impedindo assim a geração de escoamentos preferenciais, a 

oscilação do nível de água e eventuais vazamentos. As fendas por onde as barras de fixação da 

grade atravessam as paredes são isoladas do meio externo por lâminas de teflon (FIGURA 6). De 

fato duas barras da grade (de ambas as extremidades) atravessam as paredes do tanque, passando 

por recortes feitos nas placas de acrílico, e se ligam a duas placas oscilantes, também de acrílico, 

localizadas em compartimentos laterais. Nestes compartimentos também há água, mas que é evitada 

de escoar para o interior do volume de controle justamente devido à existência das placas de teflon 

que ocupam as fendas e oscilam juntamente com a grade. O sistema mostrou-se livre de 

vazamentos. 

O mecanismo de oscilação da grade é adicionalmente composto por um motor, conjunto de 

rolamentos, mancais, eixos, polias e correias. Para a oscilação das grades foi utilizado um motor de 

4 Hp, de corrente contínua, cuja rotação pode ser variada através de controle acionado 

manualmente. A regulagem da freqüência de oscilação da grade foi realizada com um tacômetro 

digital que possui uma precisão de 0,1:1000 para rotações inferiores a 1000 rpm.  
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A freqüência de oscilação f pode ser variada de zero a 4,0 Hz e a amplitude de oscilação S 

pode ser variada de zero a 10,0 cm. 

 

(a) 

 

(b) 

 
FIGURA 5 – (a) Uma haste vertical perfura a parte inferior do tanque prendendo-se a grade. (b) 

Hastes verticais furando a superfície da água ligando-se a grade. 

(a) 
 

Tira de Teflon Chapa de aço 
 

(b) 

 
FIGURA 6 – (a) Sistema de vedação entre os compartimentos laterais e o tanque com a grade. (b) 
Desenho do isolamento entre o tanque e os compartimentos laterais. Uma tira de teflon (amarelo) 

move-se juntamente com a grade evitando que a água atravesse o recorte. Uma chapa de aço 
inoxidável (cinza escuro) alojou o a tira de teflon no recorte. 

 

DPIV (Digital Particle Image Velocimetry) 

A medição das velocidades horizontais e verticais foi realizada através da técnica DPIV 

(Digital Particle Image Velocimetry), uma técnica não intrusiva que fornece campos de vetores de 

velocidade instantâneos no plano em estudo. 

Na técnica DPIV, um feixe do laser é expandido para dentro do escoamento tornando visíveis 

partículas naturais existentes no escoamento, cujos deslocamentos são então registrados através de 

uma câmera digital (FIGURA 7). Como fonte de luz foi utilizado o Oxford Laser (LS20), que 
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possui uma potência média em torno de 20 W. Uma câmera CCD Kodak Megaplus, modelo ES 1.0 

foi utilizada para registrar as imagens. Esta câmera fornece uma resolução de até 1024 pixel x 1024 

pixel tendo uma velocidade de 30 frames/segundo (foi utilizada uma resolução de 480 pixel x 480 

pixel). Para mais detalhes da técnica DPIV ver, por exemplo, JANZEN (2003). 

 

FIGURA 7 – (a) O fluido iluminado pelo feixe do laser (b) tornando visíveis partículas naturais 
existentes no escoamento. 

 

Procedimentos 

Devido à turbulência gerada por grade oscilante ser sensível às condições iniciais, no sentido 

de haver uma fase transiente ao longo de um intervalo de tempo da ordem de minutos ou dezena de 

minutos, as medidas iniciaram-se somente 30 minutos após o início da oscilação da grade (baseou-

se este procedimento nas observações de HERLINA et al., 2001). Imagens de aproximadamente 

14,0 cm x 14,0 cm foram obtidas em dois planos verticais (um sobre a barra (SB) e o outro entre 

barras (EB) – ver FIGURA 9), no centro do tanque, em um intervalo de 5,0 cm ≤ z ≤ 19,0 cm, onde 

z é o eixo vertical com origem no centro de oscilação da grade (FIGURA 8). Após a captura e 

gravação das imagens no computador (foram capturadas aproximadamente 500 imagens por 

experimento), utilizou-se o software VISIFLOW® para obtenção dos vetores velocidade 

instantâneos através do método da correlação cruzada. A área de interrogação possui cerca de 0,93 

cm x 0,93 cm (32 pixel x 32 pixel) sendo utilizada uma sobreposição de 50%. O tamanho da área de 

interrogação afeta a resolução dos dados, enquanto que a sobreposição das áreas de interrogação 

fornece correlação inerente aos vetores adjacentes. 
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Cada vetor foi então decomposto em suas componentes x e z. Após a decomposição, foi 

calculado o valor médio temporal, ou seja, a média dos ≈ 500 campos de velocidade instantânea. 

Frisa-se que a média foi obtida para cada área de interrogação. Com a média, foi possível calcular a 

flutuação de velocidade, e conseqüentemente a intensidade turbulenta, para cada área de 

interrogação. 

 

  

14 cm

5 cm 

Grade
x 

z 

 

FIGURA 8 – Vista lateral da captura de imagens. Imagens de aproximadamente 14,0 cm x 14,0 cm 
foram tiradas no intervalo de 5,0 cm ≤ z ≤ 19,0 cm, onde z é o eixo vertical com origem no centro 

de oscilação da grade. 

 

câmera

Seção entre barras 

Seção sobre barra 

 

FIGURA 9 – Localização da captura das imagens, vista superior (as linhas horizontais são a 
projeção do plano fotografado localizado na posição “sobre a barra” e “entre barras”). 

 

Adicionalmente, foi calculada a energia cinética turbulenta através da equação: 

( )222
2
1 wuk +=

 (1) 
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onde u é a intensidade turbulenta em x e w é a intensidade turbulenta em z. A intensidade turbulenta 

em x foi multiplicada por dois visto ser esperada isotropia no plano horizontal. Como a turbulência 

gerada possui uma pequena variação em uma linha horizontal, ou seja, em x, foi efetuada a média 

espacial da energia cinética turbulenta em x. A FIGURA 10 mostra a seqüência de cálculos passo-a-

passo. 

 

 Velocidade Instantânea 
U e W 

  

 Média Temporal de U e W
u  e w  

  

 
Flutuação da Velocidade 

wWw

uUu

−=
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Intensidade Turbulenta 

2

2

'

'

ww

uu

=

=

 

  

 Energia cinética k 
( )2225,0 wuk +=  

FIGURA 10 – Fluxograma passo-a-passo da seqüência de cálculos seguida. 

 

PLANEJAMENTO DO EXPERIMENTO 

Técnicas de planejamento de experimentos são importantes por permitirem um processo 

experimental eficiente e econômico, a utilização de métodos estatísticos para a análise dos dados e 

uma conclusão cientificamente objetiva (MONTGOMERY & RUNGER, 1994). 

MONTGOMERY & RUNGER (1994) comentam que o planejamento fatorial tem-se 

mostrado uma técnica poderosa para experimentos que incluam dois ou mais fatores considerados 

relevantes. Além de o experimento fatorial investigar todas as possíveis combinações dos fatores 

considerados relevantes, os autores afirmam ser ele o único meio de se descobrir a interação 

existente entre os mesmos. 
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Neste estudo, foi considerado que a freqüência de oscilação da grade, a amplitude de 

oscilação da grade, a altura da água e a localização de captura das imagens pudessem influenciar a 

resposta, isto é, a energia cinética turbulenta. Para cada um desses fatores foram considerados dois 

níveis, (ver TABELA 1), sendo necessários, portanto, 16 (24) experimentos para testar a 

sensibilidade do tanque de grade oscilante (TABELA 2). 

 

TABELA 1 – Fatores de Planejamento 

Nível Freqüência 
(Hz) Amplitude (cm) Altura d'água (cm) Posição 

Baixo (-) 1 3 40 Sobre Barra 
Alto (+) 3 4 55 Entre Barras 

 

TABELA 2 – Planejamento 24. 

A 
(Freqüência) B (Altura d'água) C 

(Posição) D (Amplitude) 

1 40 SB 3 
3 40 SB 3 
1 55 SB 3 
3 55 SB 3 
1 40 EB 3 
3 40 EB 3 
1 55 EB 3 
3 55 EB 3 
1 40 SB 4 
3 40 SB 4 
1 55 SB 4 
3 55 SB 4 
1 40 EB 4 
3 40 EB 4 
1 55 EB 4 
3 55 EB 4 

 

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

A TABELA 3 apresenta os dados dos 16 experimentos do planejamento 24 para a altura z = 

9,9 cm. A TABELA 4 é a tabela dos sinais, isto é, dos contrastes para o planejamento 24 (para mais 

detalhes teóricos de planejamento fatorial ver MONTGOMERY & RUNGER, 1994, por exemplo). 

Os sinais nas colunas da TABELA 4 podem ser utilizados para estimar os efeitos dos fatores 

experimentais. Por exemplo, a estimativa do fator A (freqüência) é: 
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Portanto, o aumento da freqüência de 1,0 Hz para 3,0 Hz faz a energia cinética aumentar, em média, 

7,17 vezes. Isto para uma distância de 9,9 cm do centro de oscilação da grade. A TABELA 5 mostra 

todos os valores dos fatores e a interação entre os mesmos. 

 

TABELA 3 – Planejamento 24 para o experimento em tanque de grade oscilante (altura de 9,9 cm). 

A 
(Freqüência) 

B (Amplitude) C 
(Posição) 

D (Altura 
d’água) 

Combinações k (m2/s2) 

1 3 SB 55 (1) 5,06x10-6

3 3 SB 55 a 3,69x10-5

1 4 SB 55 b 4,35x10-5

3 4 SB 55 ab 2,93x10-4

1 3 EB 55 c 3,70x10-6

3 3 EB 55 ac 4,84x10-5

1 4 EB 55 bc 3,94x10-5

3 4 EB 55 abc 3,00x10-4

1 3 SB 40 d 8,51x10-6

3 3 SB 40 ad 4,48x10-5

1 4 SB 40 bd 4,40x10-5

3 4 SB 40 abd 2,82x10-4

1 3 EB 40 cd 6,93x10-6

3 3 EB 40 acd 6,42x10-5

1 4 EB 40 bcd 3,40x10-5

3 4 EB 40 abcd 3,32x10-4

 

As diferentes combinações da TABELA 3 mostram que a variação do conjunto de dados (1), 

c, d, cd para a, ac, ad, acd representa a variação de freqüência de 1,0 Hz para 3,0 Hz para uma 

amplitude de 3,0 cm, e a variação do conjunto de dados b, bc, bd, bcd para o conjunto de dados ab, 

abc, abd, abcd representa a mudança de freqüência de 1,0 Hz para 3,0 Hz com uma amplitude de 

4,0 cm. Adicionalmente, a variação do conjunto de dados 1, c, d, cd para b, bc, bd, bcd representa a 

variação da amplitude de 3,0 cm para 4,0 cm para uma freqüência de 1,0 Hz, e a variação do 

conjunto de dados a, ac, ad, acd para o conjunto de dados ab, abc, abd, abcd representa a mudança 

da amplitude de 3,0 cm para 4,0 cm para uma freqüência de 3,0 Hz. 
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TABELA 4 – Tabela de sinais para o planejamento 24. 

 A B AB C AC BC ABC D AD BD ABD CD ACD BCD ABCD 
(1) - - + - + + - - + + - + - - + 
a + - - - - + + - - + + + + - - 
b - + - - + - + - + - + + - + - 
ab + + + - - - - - - - - + + + + 
c - - + + - - + - + + - - + + - 
ac + - - + + - - - - + + - - + + 
bc - + - + - + - - + - + - + - + 
abc + + + + + + + - - - - - - - - 
d - - + - + + - + - - + - + + - 
ad + - - - - + + + + - - - - + + 
bd - + - - + - + + - + - - + - + 
abd + + + - - - - + + + + - - - - 
cd - - + + - - + + - - + + - - + 
acd + - - + + - - + + - - + + - - 
bcd - + - + - + - + - + - + - + - 
abcd + + + + + + + + + + + + + + + 
 

TABELA 5 – Valor das variáveis e interações entre as mesmas para o planejamento 24. 

z (cm) A B AB C AC BC ABC D AD BD ABD CD ACD BCD ABCD

5,5 6,23 5,68 -1,60 0,73 0,82 0,32 0,16 0,09 0,04 -0,22 -0,22 0,28 0,10 -0,07 0,01 

6,0 6,35 5,57 -1,59 0,51 0,74 0,22 0,12 0,23 0,02 -0,48 -0,11 0,29 0,12 -0,04 -0,02

6,5 6,45 6,11 -1,53 0,19 0,73 0,03 0,06 0,64 0,05 -0,87 -0,08 0,43 0,15 -0,13 -0,03

6,9 6,51 6,82 -1,27 0,04 0,78 0,06 -0,06 0,82 -0,07 -1,14 0,05 0,55 0,04 -0,18 0,00 

7,4 6,62 7,03 -1,05 0,11 0,74 -0,06 -0,04 0,56 -0,18 -0,83 0,12 0,52 -0,04 -0,17 0,10 

7,9 6,71 6,64 -0,90 0,23 0,71 -0,15 0,05 0,04 -0,23 -0,26 0,20 0,45 0,01 -0,25 0,17 

8,4 6,76 6,42 -0,83 0,39 0,65 -0,10 0,00 0,25 -0,24 -0,39 0,19 0,32 0,01 -0,15 0,16 

8,9 6,90 6,41 -0,63 0,36 0,70 -0,15 -0,08 0,49 -0,24 -0,57 0,17 0,23 0,04 -0,01 0,10 

9,4 7,04 6,46 -0,39 0,21 0,74 -0,18 -0,14 0,68 -0,19 -0,76 0,26 0,08 0,15 0,02 0,06 

9,9 7,17 6,57 -0,16 -0,02 0,73 -0,12 -0,26 0,67 -0,21 -0,74 0,38 0,08 0,12 -0,09 0,14 

10,4 7,39 6,14 -0,10 -0,19 0,60 -0,17 -0,22 0,46 -0,29 -0,59 0,54 0,08 0,11 -0,16 0,11 

10,8 7,71 6,10 -0,07 -0,15 0,59 -0,14 -0,19 0,34 -0,45 -0,55 0,65 0,06 0,04 -0,21 0,19 

11,3 7,96 6,12 -0,14 -0,01 0,58 0,04 -0,19 0,32 -0,58 -0,50 0,78 0,09 -0,12 -0,19 0,18 

11,8 8,04 6,16 -0,13 0,08 0,45 0,10 -0,09 0,07 -0,55 -0,33 0,92 0,11 -0,16 -0,15 0,00 

12,3 8,04 6,05 0,00 0,11 0,34 0,08 0,08 -0,20 -0,45 -0,24 1,00 0,04 -0,17 -0,13 -0,02

12,8 8,17 5,79 0,12 0,19 0,26 0,19 0,16 -0,19 -0,46 -0,37 1,14 -0,08 -0,22 -0,08 0,11 

13,3 8,37 5,74 0,26 0,22 0,20 0,12 0,32 -0,08 -0,47 -0,40 1,13 -0,18 -0,30 0,07 0,07 
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z (cm) A B AB C AC BC ABC D AD BD ABD CD ACD BCD ABCD

13,8 8,45 5,62 0,45 0,24 0,16 0,05 0,40 -0,11 -0,39 -0,25 1,03 -0,21 -0,45 0,12 0,06 

14,3 8,51 5,49 0,57 0,34 0,11 -0,04 0,40 -0,12 -0,48 -0,23 0,95 -0,16 -0,49 0,14 0,09 

14,7 8,44 5,40 0,53 0,61 -0,09 -0,12 0,32 -0,13 -0,57 -0,30 0,80 -0,12 -0,48 0,22 0,10 

15,2 8,42 5,39 0,48 0,68 -0,07 -0,03 0,21 -0,11 -0,54 -0,39 0,72 -0,01 -0,49 0,10 0,23 

15,7 8,57 5,40 0,40 0,65 0,04 0,06 0,18 -0,18 -0,41 -0,55 0,82 0,08 -0,48 0,14 0,24 

16,2 8,66 5,36 0,27 0,54 0,08 0,06 0,19 -0,26 -0,34 -0,51 0,82 0,12 -0,52 0,10 0,25 

16,7 8,58 5,37 0,18 0,49 0,07 0,03 0,15 -0,41 -0,42 -0,47 0,80 0,15 -0,56 0,05 0,21 

17,2 8,67 5,25 0,28 0,52 0,01 0,02 0,09 -0,51 -0,46 -0,51 0,82 0,19 -0,52 0,02 0,22 

17,7 8,74 5,21 0,30 0,59 -0,02 0,01 0,01 -0,68 -0,47 -0,64 0,85 0,21 -0,38 0,02 0,20 

18,2 8,83 5,27 0,28 0,62 -0,09 0,07 0,03 -0,69 -0,40 -0,80 0,83 0,20 -0,25 -0,05 0,20 

18,6 8,93 5,60 0,25 0,62 -0,14 0,11 0,06 -0,56 -0,38 -1,08 0,85 0,26 -0,23 -0,12 0,30 

19,1 8,83 5,80 0,53 0,83 -0,35 -0,29 0,37 -0,19 -0,63 -1,46 1,14 0,65 -0,60 -0,40 0,66 

Média 7,80 5,90 -0,19 0,34 0,35 0,00 0,07 0,04 -0,34 -0,57 0,61 0,16 -0,19 -0,06 0,14 
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FIGURA 11 – Variação da energia cinética turbulenta k com a distância z,  
para as diferentes combinações. 

 

Portanto, é fácil de se verificar, através da TABELA 5 e da FIGURA 11, que os efeitos 

médios da freqüência (A) e amplitude (B) de oscilação da grade são significativos, visto serem eles 

bem maiores em relação aos demais. Assim sendo, pode-se em futuros trabalhos desprezar a 

interferência da altura da água e localização da seção e dar ênfase na amplitude e freqüência de 

oscilação da grade. 
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CONCLUSÃO 

A técnica DPIV foi utilizada para estudar a turbulência gerada em tanque de grade oscilante, 

com solução inovadora do sistema de oscilação. Medidas de velocidade foram realizadas variando 

parâmetros experimentais considerados relevantes, e suas características foram investigadas. Entre 

os parâmetros experimentais considerados, observou-se, através do planejamento fatorial, que a 

amplitude e a freqüência de oscilação são aqueles que mais afetam a turbulência gerada podendo-se 

em futuros trabalhos desprezar os demais fatores. 
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