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Resumo 

As águas residuais podem ser tratadas em leitos de macrófitas (LM), que consistem em bacias 

com enchimento poroso por onde escoam as águas residuais, mais densas que a água presente 

no leito. Nestas, as águas residuais escoam-se sob a forma de corrente de densidade. Esta tese 

tem como objetivo geral esclarecer a dinâmica das correntes de densidade sobre e no interior de 

leitos granulares, com especial ênfase na descrição de aspetos cinemáticos. Foram realizados 

ensaios laboratoriais do tipo lock-exchange (libertação de fluido num canal onde se encontra 

outro fluido de densidade inferior), sendo utilizada a técnica de análise de imagem. O meio 

poroso é composto por esferas de vidro, e entre ensaios existe uma variação na altura do meio 

poroso e da altura de fluido acima do mesmo. Foram observados três tipos de escoamento. Para 

cada tipo apresentam-se os resultados mais significativos. 

• Correntes de densidade à superfície do meio: ocorrem quando existe fluido acima do meio 

poroso apresentando propagação longitudinal. A carga a montante e a diferença de 

densidades determinam a evolução da frente da corrente. A escala geométrica fundamental 

é a posição da comporta e a escala cinemática obtém-se a partir da aceleração da gravidade 

reduzida e da carga inicial. Obtiveram-se resultados compatíveis com estudos anteriores em 

correntes sobre leitos lisos (autossemelhança) e rugosos, que apresentam uma atenuação 

na velocidade de propagação. A novidade introduzida consiste em caracterizar correntes 

sobre leitos porosos, para os quais se verificam velocidades de propagação mais baixas 

devido à perda de massa para o interior do meio. 

• Infiltração do corpo da corrente superficial para o interior do meio: ocorre quando a espessura 

do meio é suficientemente elevada para o seu desenvolvimento. Ocorre sob a forma de 

plumas com desenvolvimento vertical descendente. O mecanismo impulsionador da 

infiltração é similar ao da instabilidade de Rayleigh-Taylor, a estratificação inversa dos fluidos. 

A taxa de crescimento e comprimento de onda dominante das plumas são independentes da 

carga do fluido acima do meio. A taxa de crescimento dependerá apenas do material do leito. 

O esgotamento de fluido acima do leito provoca uma paragem no desenvolvimento da pluma 

em relação à propagação da frente de infiltração. Estes resultados constituem novidade 

absoluta no contexto do estudo de correntes de densidade sobre leitos porosos. 

• Correntes de densidade no interior do meio: apresentam desenvolvimento horizontal com 

velocidade muito menor que a corrente superficial, e é proporcional ao número de Re. A 

corrente não é autossemelhante nem adimensionalizável com a altura total de fluido, o que 

resultará de serem muito relevantes os efeitos viscosos. A infiltração conduz ao aumento da 

velocidade da corrente no interior do meio. A corrente no interior do meio provoca a 

desaceleração do desenvolvimento das plumas. 

Palavras-chave: Correntes de Densidade; Meio Poroso; Lock-Exchange; Técnica de Análise 

de Imagem; Instabilidades Rayleigh-Taylor.  
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Abstract 

Residual wastewater can be treated in constructed wetlands (CW), consisting in basins with 

porous filler through which wastewater flows, denser than the water present in the bed. In these, 

the wastewater flows in the form of a density current. This thesis aims to clarify the dynamics of 

density currents over and within granular beds, with special emphasis on the description of 

kinematic aspects. Laboratory tests of lock-exchange type were performed (fluid release in a 

channel containing a fluid with lower density), and the data was acquired through the image 

analysis technique. The porous medium consists in glass spheres, and between experiments 

there was a variation in the height of the porous medium and the height of fluid above it. Three 

types of flows were observed. For each type the most significant results are presented. 

• Density currents at the surface medium: occur when there is fluid above the porous medium 

presenting longitudinal propagation. The upstream load and the density difference determine 

the evolution of the current front. The fundamental geometric scale is the position of the gate 

and the kinematic scale is obtained from the acceleration of the reduced gravity and initial 

load. The obtained results are compatible with previous studies in currents over smooth beds 

(self-similar) and rough beds, which present an attenuation in the propagation speed. The 

novelty introduced is the characterization of density currents over porous mediums, for which 

lower propagation velocities occur due to the loss of mass into the medium. 

• Infiltration of the superficial current body into the medium: occurs when the height of the 

medium is sufficiently high for its development. It occurs in the form of plumes with descending 

vertical development. The infiltration driver mechanism is similar to that of Rayleigh-Taylor 

instability, the inverse stratification of the fluids. The growth rate and dominant wavelength are 

independent of the fluid load above the medium. The growth rate will depend only on the bed 

material. The depletion of fluid above the bed causes a stop in the development of the plume 

in relation to the propagation of the infiltration front. These results are an absolute novelty in 

the context of the study of density currents on porous beds. 

• Density currents inside the medium: horizontal development with a much slower velocity than 

the superficial current and is proportional to the Reynolds number. The current is neither self-

similar nor dimensionless with the total height of the fluid, which will result in the viscous effects 

being very relevant. Infiltration leads to increasing velocity of the current within the medium. 

The current inside the medium causes the deceleration of the plumes development. 

 

Keywords: Gravity Currents; Porous Media; Lock-Exchange; Image Analysis Technique; 

Rayleigh-Taylor Instabilities. 
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Notação 

 

𝑨𝒕 Número de Atwood 

ºC Graus Célsius 

𝒄 Concentração mássica 

𝑫 Coeficiente de difusão 

𝒅 Diâmetro das esferas 

𝒅𝟓𝟎 Diâmetro pelo qual passam cinquenta por cento das partículas do meio 

𝑭𝒓 Número de Froude 

𝒈 Aceleração da gravidade 

𝒈′ Aceleração gravitacional reduzida 

𝑮𝑳 Nível de cinzento 

𝑯 Altura inicial de fluido 

𝑯𝒃 Altura do meio 

𝑯𝟎 Altura total 

𝒉 Altura da corrente 

𝒉0 Altura de fluido acima do meio 

𝑰𝑮𝑳 Nível de cinzento inverso 

𝑰𝒎 Imagem 

𝑰𝒎𝑹 Imagem referência 

𝑲 Permeabilidade do meio 

𝒌 Número de onda  

𝒍 Espessura da corrente 

𝑳 Domínio longitudinal 

𝑴 Massa 

𝒏 Índice de refração 

𝒑 Pressão 

𝑹𝒂 Número de Rayleigh 

𝑹𝒆 Número de Reynolds 

𝒕 Tempo 

𝒖 Velocidade da corrente 

𝑽 Volume 

𝒙 Posição ao longo do canal 

𝒘 Velocidade de infiltração da corrente superficial 

𝒁 Frente média de infiltração 

𝒛 Cota 
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�̃� Frente da pluma 

λ Comprimento de onda 

𝝁 Viscosidade 

𝛎 Viscosidade cinemática 

𝝆 Massa volúmica 

𝝈 Taxa de crescimento 

φ Porosidade do meio 
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Abreviaturas 

 

cm centímetros 

ETAR Estação de Tratamento de Águas Residuais 

fps Frames por segundo 

g gramas 

iBB Institute for Bioengineering and Biosciences 

IPMA Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

IST Instituto Superior Técnico 

KH Kelvin-Helmholtz 

LED Light emitting diode 

LM Leitos de Macrófitas 

LM-ESS Leitos de macrófitas com escoamento sub-superfícial 

LM-ESSH Leitos de macrófitas com escoamento sub-superfícial horizontal 

l litro 

m metros 

ml mililitros 

mm milímetros 

PIV Particle Image Velocimetry 

pos1 Posição 1 

pos2 Posição 2 

px píxel 

PVC Policloreto de polivinila 

R-T Rayleigh-Taylor 
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1. Introdução 

 

1.1 Motivação e Enquadramento do tema 

A água é um dos mais preciosos recursos naturais. Fundamental para a vida, a água é uma 

ligação crucial entre a sociedade e o ambiente, estando no centro do desenvolvimento 

sustentável. No entanto, em 2015, 21% da população mundial ainda não tinha acesso a água 

potável (WHO, UNICEF 2017). Com o permanente aumento demográfico, existe uma pressão 

acrescida sobre este recurso com a degradação das massas de água, assim como a escassez 

de água potável. 

Estima-se que cerca de 61% da população mundial não tem acesso a este serviço (WHO, 

UNICEF 2017) e que apenas 20% da água residual é tratada (WWAP, 2017). A água residual 

contém um elevado número de microrganismos patogénicos, bactérias, matéria orgânica e 

mineral. Quando não é tratada, esta água é prejudicial tanto para o meio ambiente como para a 

saúde humana. É necessário que exista um processo de tratamento de águas residuais antes 

de serem devolvidas a um meio aquático recetor. 

Uma das técnicas de tratamento de águas residuais são os leitos de macrófitas (LM). Esta é uma 

técnica de tratamento secundário, adequada para pequenos aglomerados populacionais. Os LM 

consistem na reprodução de zonas húmidas que detêm um elevado poder de depuração da água. 

Os LM são bacias impermeabilizadas, contendo um enchimento poroso e colonizado por 

macrófitas, por onde se impõe um escoamento de águas residuais. Neste escoamento em meio 

poroso ocorrem diferentes reações físicas, químicas e bioquímicas entre a água residual, o 

material granular de enchimento e o biofilme desenvolvido no material granular. A depuração da 

água residual decorre deste conjunto de interações.  

A água residual é mais densa que a água presente no leito. O escoamento que se desenvolve 

no leito de macrófitas toma a forma de uma corrente de densidade, com direção essencialmente 

longitudinal. Apesar de existirem estudos realizados sobre este fenómeno, estes foram 

realizados em células Hele-Shaw, que não permitem o desenvolvimento tridimensional da 

corrente. Isto leva a que as escalas de propagação até agora obtidas possam ser incorretas. 

Nos LM há situações em que existe escoamento superficial. Por exemplo, quando ocorre a 

colmatação do leito, provocada pela obstrução dos poros, a água residual não se propaga 

exclusivamente como escoamento em meio poroso, havendo também escoamento superficial. 

Também pode ocorrer quando existe demasiada carga contaminante, p.e. um caudal afluente 

muito superior àquele para o qual o leito foi dimensionado. Esta água presente à superfície do 

leito vai infiltrar-se verticalmente para o interior do leito. No entanto, são desconhecidos os 

detalhes e os processos associados a esta infiltração.  
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Sabe-se que, havendo estratificação inversa, p.e. quando existe um fluido mais denso sobre um 

fluido menos denso ou, em geral, quando o resultado das forças de massa está direcionado para 

o fluido menos denso, se formam instabilidades de Rayleigh-Taylor (R-T). Quando a interface 

entre fluidos coincide com a interface entre o escoamento superficial e o meio poroso não se 

conhece o mecanismo pelo qual se iniciam as instabilidades. Na presente tese, explorar-se-á a 

hipótese de que são as instabilidades de R-T que estão na origem do fenómeno de infiltração. 

Havendo coexistência destes dois fenómenos – corrente de densidade superficial com infiltração 

e escoamento em meio poroso – existe no interior do leito uma interação entre ambos. Não 

existem estudos publicados que deem a conhecer os detalhes desta interação. Neste trabalho 

procurar-se-á descrevê-la e discutir as suas escalas temporais.  

 

1.2 Objetivos  

O objetivo fundamental deste trabalho é esclarecer os mecanismos associados à propagação de 

uma corrente de densidade num meio poroso, em particular quando coexistem escoamento 

superficial e no interior do meio. 

Resumem-se, de seguida, as questões científicas que conduzem esta investigação. 

1) Quais os regimes e as escalas temporais respetivas do escoamento superficial?  

2) Quais os mecanismos que originam e conduzem a infiltração da corrente superficial nos 

instantes iniciais? 

3) Como se processa a interação entre o escoamento em meio poroso (essencialmente 

horizontal) e o escoamento decorrente da infiltração (essencialmente vertical) do 

escoamento superficial? 

Os objetivos específicos visam dar resposta às questões científicas acima descritas. 

 

1.3 Metodologia e Estrutura 

A presente tese está dividida em 5 capítulos e 2 anexos. No presente capítulo, pretende-se fazer 

uma introdução à necessidade de estudo das correntes de gravidade em meio poroso.  

No segundo capítulo está apresentado uma revisão do estado da arte, nomeadamente sobre a 

propagação de correntes de densidade, quer em meio liso quer no interior de meio poroso, e 

sobre os fenómenos de infiltração, focando-se nas instabilidades de R-T. 

No capítulo 3 está apresentado em detalhe o trabalho experimental para a obtenção de dados e 

o respetivo tratamento. Para atingir os objetivos propostos foram executados 7 ensaios no 

laboratório de Hidráulica e Ambiente do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. O 

aparato experimental consistiu num canal onde se reproduzem correntes de densidade através 
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da técnica de lock-exchange. Esta consiste na remoção de uma comporta que separa dois fluidos 

com massas volúmicas diferentes levando à intrusão do fluido mais denso por baixo do fluido 

com menos denso. O meio poroso consiste em esferas de vidro no interior do canal. Entre os 7 

ensaios, a diferença encontra-se nas alturas da água e do meio poroso. Para cada ensaio foram 

utilizadas duas técnicas de aquisição de dados, sendo aplicadas a duas posições ao longo do 

canal, realizando-se um total de 19 realizações diferentes.  

A técnica de análise de imagem permite observar e estudar a geometria da corrente quer como 

escoamento superficial acima do meio, quer como escoamento horizontal e vertical no interior 

do meio poroso. Paralelamente, foi utilizada a técnica de Particle Image Velocimetry (PIV), que 

fornece a velocidade no interior da corrente de densidade como escoamento superficial, mas não 

é visível no escoamento no interior do meio. Como os seus dados não são fundamentais para a 

presente tese, esta técnica apresenta-se no anexo 1. Os dados recolhidos foram 

consequentemente tratados e analisados através do MATLAB. Será utilizada a convenção anglo-

saxónica, ou seja, como separador decimal será utilizado o ponto. 

No capítulo 4 apresentam-se os resultados, com a descrição e a caracterização dos fenómenos 

observados. Por fim, no capítulo 5 apresenta-se a conclusão da presente tese assim como uma 

reflexão de trabalho futuro. 
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2. Estado da Arte 

 

2.1 Leitos de macrófitas 

Segundo Kadlec et al. (2000), os LM são sistemas de tratamento de águas residuais domésticas, 

industriais e agrícolas, pluviais ou outras. São concebidos de forma a reproduzir os processos 

naturais depurativos da água presentes nas zonas húmidas naturais. O LM são um agregado 

complexo de água, substrato, plantas, detritos orgânicos, invertebrados e microrganismos. Esta 

tecnologia tem vindo a ser utilizada desde os anos 70, sendo aplicada a pequenos aglomerados 

populacionais. 

Os LM, ou fito-ETARs, são bacias impermeabilizadas (naturalmente ou artificialmente), 

colonizadas com macrófitas, podendo conter um meio de enchimento inerte, gravilha ou areia, 

tendo estruturas de controlo de direção de fluxo, tempo de retenção e nível da água (USEPA, 

2000).  

A classificação dos LM é frequentemente realizada considerando a forma de escoamento da 

água pela bacia. Em leitos de macrófitas com escoamento superficial (LM-ES), a água flui 

livremente pelo leito e em contacto com a atmosfera. Em leitos de macrófitas com escoamento 

sub-superfícial (LM-ESS), a água circula pelo interior do meio poroso. Estes últimos são ainda 

subdivididos pela direção do escoamento, em horizontal (LM-ESSH) ou vertical. A título de 

exemplo, na figura 2.1 está apresentado um esquema de um LM-ESSH, sendo que para uma 

descrição mais detalhada de cada um dos LM referencia-se o leitor para Kadlec e Wallace, 2009. 

 

Figura 2.1 – Esquema de um LM-ESSH (adaptado de Kadlec e Wallace, 2009). 

A água residual afluente nos LM contém matéria orgânica e mineral em suspensão na água, 

designada por sólidos suspensos. Quando estas partículas ocupam os poros do meio não 

permitem o escoamento da água, provocando a colmatação do meio. Este problema, em LM-

ESS, leva a água a procurar caminhos não obstruídos, que em situações de elevada colmatação 

conduz ao escoamento superficial.  

Afluente 

Topo do leito 

Nível da água 

Efluente 

Controlador do 

nível da água 
Fluxo 

Meio grosseiro 

Meio poroso principal 
Tela impermeável 
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Um outro motivo para a ocorrência de escoamento superficial é a entrada de demasiado caudal 

no interior do leito. Os LM estão dimensionados para um determinado caudal máximo. Quando 

este é excedido, por exemplo com o aumento significativo na pluviosidade, o leito não tem 

capacidade de o suportar, levando ao escoamento superficial.  

Apesar da grande quantidade de estudos sobre LM, ainda não existe uma compreensão total 

das inter-relações entre processos ocorrentes no interior do leito (Samsón e García, 2014). O 

estudo de LM tem-se focado no desenvolvimento de diversos modelos que simulam os principais 

processos biológicos e químicos. Meyer et al. (2015), apresenta um resumo dos modelos 

existentes. O processo físico da propagação da água no interior do leito apresenta-se como uma 

lacuna no estudo de LM. 

Para Samsón e García (2014) a compreensão do funcionamento interno básico dos LM é crucial 

para tornar esta tecnologia mais eficiente, credível e confiável. A água residual presente no leito 

apresenta uma quantidade menor de matéria quando comparado com a água residual afluente. 

Esta água afluente é mais densa que a presente no interior do leito. Tendo em conta a diferença 

de densidades, a propagação da água residual nos LM pode ser considerada como uma corrente 

de densidade no interior deste meio. No entanto a propagação da água residual no interior do 

leito como corrente de densidade não está a ser estudada, apesar desta analogia estar presente 

no estudo de tanques de sedimentação secundária (van Marle e Kranenburg, 1994). 

 

2.2 Correntes de densidade 

2.2.1 Correntes de densidade em leito liso, rugoso e superfícies 

permeáveis 

Uma corrente de densidade, também denominada por corrente de gravidade, ocorre quando 

existe escoamento de um fluido relativamente a outro com diferente massa volúmica, sendo a 

direção do movimento maioritariamente horizontal (Simpson, 1982). Quando o movimento tem 

direção vertical, as correntes são designadas por plumas, obedecendo a diferentes princípios de 

mecânica de fluidos (Turner, 1973). 

O que provoca a propagação da corrente de densidade é a diferença de massa volúmica entre 

os dois fluidos. Esta diferença é devida maioritariamente por material dissolvido, matéria em 

suspensão ou a diferenças de temperatura. As correntes de densidade podem ter origem natural, 

por exemplo brisas marítimas, avalanches, água fresca que flui à superfície de água salgada em 

estuários, mas também pode ter origem antrópica, como o derramamento de óleo, descargas de 

efluentes domésticos e industriais ou a libertação acidental de gás denso para a atmosfera 

(Simpson, 1997). Estas tanto podem ser inofensivas como bastante perigosas. Um fenómeno 

que dá origem a correntes de densidade é o downburst, associado a tempestades convectivas. 

Neste fenómeno, uma corrente forte de ar frio é empurrada para baixo que atinge o solo criando 
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um intenso escoamento horizontal, propagado em todas as direções. Um downburst pode ocorrer 

com ou sem precipitação, sendo um grande perigo para a aviação. Foi este fenómeno que, 

segundo o relatório do IPMA (IPMA, 2017), contribuiu para a rápida e fatal propagação do 

incêndio de Pedrogão Grande (Portugal), considerado o como o maior e mais mortífero incendio 

florestal da história do país. Alguns exemplos de correntes de densidade estão apresentados na 

figura 2.2. 

 

a) b) c) 

   

Figura 2.2 – 1Exemplos de correntes de densidade: a) avalanches, b) downburst molhado, c) efluente de 
emissário submarino 

 

As correntes de densidade têm vindo a ser estudadas desde o início do século XX, p. ex. von 

Kárman (1940). De acordo com Huppert (2006), o desenvolvimento do conhecimento nesta 

matéria deve-se tanto a contribuições teóricas como experimentais, suportadas por observações 

e medições de campo. 

Com o primeiro estudo nesta área a pertencer a von Kármán em 1940, esta temática tem sido 

alvo de um estudo ativo, sobretudo nos últimos 40 anos, com Benjamin (1968), Simpson (1997), 

Huppert e Woods (1995). Para uma revisão do que se tem feito no estudo das correntes de 

densidade, remete-se o leitor para Huppert (2006). 

As correntes de densidade são controladas pelas forças derivadas da diferença de massa 

volúmica dos fluidos, forças de inércia e viscosas. Esta diferença entre os fluidos é dos 

parâmetros mais importantes, estando presente na aceleração gravitacional reduzida, g’, que é 

dada por 

𝑔′ = 𝑔
∆𝜌

𝜌𝑎

= 𝑔
𝜌𝑐 −  𝜌𝑎

𝜌𝑎

 
(2.1) 

onde 𝑔 é a aceleração da gravidade, 𝜌𝑐 e 𝜌𝑎 são as massas volúmicas dos fluidos mais e menos 

densos, respetivamente. 

Um dos meios de estudo das correntes de densidade é a sua reprodução em laboratório através 

de ensaios lock-exchange (Rottman and Simpson, 1983; Hallworth et al., 1996; Nogueira et al, 

                                                           
1 Imagens obtidas de (ver infografia de imagens) 
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2013a). Estes ensaios consistem na remoção de uma comporta vertical, presente num canal, 

que separa dois fluidos com massas volúmicas distintas à mesma altura. A diferença na pressão 

hidrostática leva ao fluido mais denso a propagar-se ao longo do fundo do canal, enquanto que 

o fluido mais leve se propaga em sentido contrário. A maior vantagem deste tipo de ensaio é a 

sua simplicidade permitindo uma boa repetibilidade dos ensaios (Simpson, 1997). A diferença na 

massa volúmica dos fluidos é usualmente obtida pela adição de sal, sendo a solução salina o 

fluido mais denso, ou fluido contaminante. Em muitos ensaios deste tipo, a diferença de volume 

entre fluidos é grande, de forma a simular a libertação de um fluido com volume finito num fluido 

de volume infinito. Esta técnica aplica-se ao estudo das correntes de densidade por permitir uma 

caracterização da corrente nas vertentes da massa volúmica, velocidade, turbulência. Também 

pode ser utilizada no estudo dos processos de mistura da corrente. 

Quando uma corrente é replicada desta maneira é formado um escoamento tridimensional que 

passa por duas fases distintas. A primeira é uma fase de ajustamento inicial, denominada por 

Slumping phase, condicionada pelas condições inicias. Nesta fase é formada a cabeça da 

corrente, sendo a evolução da frente da corrente com velocidade constante. Na segunda fase, o 

escoamento é autossemelhante, governado pelo balanço entre a força de inércia e a força 

relativa à diferença de massa volúmica dos fluidos. Nesta fase a velocidade da frente da corrente 

diminui com t-1/3 (Simpson, 1997). Se o comprimento do canal for suficientemente comprido, a 

velocidade pode diminuir o suficiente de forma a existir uma outra fase onde são predominantes 

os efeitos viscosos (Simpson, 1997). 

A relação entre as diversas forças controladoras do escoamento é de extrema importância de 

forma a caracterizar o tipo de escoamento. Estas traduzem-se nos números de Reynolds, 𝑅𝑒, e 

Froude, 𝐹𝑟. Estes relacionam as forças de inércia e viscosidade e as forças de inércia e a força 

relativa à diferença de massa volúmica, respetivamente. Estas traduzem-se por: 

𝑅𝑒 =
𝑢 ℎ

𝜈
 

(2.2) 

𝐹𝑟 =
𝑢

√𝑔′ℎ
 (2.3) 

 

onde, 𝑢 é a velocidade da corrente, ℎ é a altura da mesma e ν é a viscosidade cinemática do 

fluido. 

Passando para a anatomia das correntes, segundo Simpson (1997), esta é dependente de 

múltiplos fatores sendo bastante complexa. Apesar das correntes de densidade apresentarem 

uma forte componente de mistura, é bem visível a linha delineadora entre os dois fluidos. 

Simplificando a sua forma, a corrente é composta por duas regiões distintas, a cabeça, a zona 

mais frontal da corrente, seguida do corpo (figura 2.3). Num escoamento horizontal, à medida 

que a corrente se propaga a cabeça permanece com a mesma altura, sendo que quando avança 

numa superfície rígida lisa, apresenta um nariz ligeiramente levantado. Esta zona apresenta um 
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escoamento instável tridimensional resultante de instabilidades gravitacionais e de cisalhamento. 

Estas instabilidades são responsáveis pela mistura dos dois fluidos estando envolvidas duas 

formas de mistura. 

 

Figura 2.3 – Forma generalizada de uma corrente de densidade. (adaptado de Silvestre, 2017). 

A primeira forma de mistura é através da instabilidade de Kelvin-Helmholtz (KH), que ocorre 

quando existe uma diferença de velocidade nos fluidos ao longo da sua interface. Esta 

instabilidade é visível na cabeça da corrente manifestando-se como ondas na interface dos 

fluidos. O rebentamento destas ondas promove o arrastamento de fluido ambiente para o interior 

da corrente (Benjamin, 1968). 

A segunda forma de mistura é um padrão complexo variável de lóbulos e fissuras, formado pela 

influência do fundo na parte de baixo da vanguarda da corrente. Nesta zona a corrente tenta 

passar por cima do fluido ambiente, que consequentemente é induzido a subir na corrente, 

devido à diferença de massa volúmica, pela corrente formando assim as fissuras. 

Na figura 2.4 está apresentado um esquema representativo destas instabilidades. 

a) b) 

  

Figura 2.4 – Esquema representativo das duas instabilidades: a) instabilidades KH e b) lóbulos (Simpson, 
1997). 

Estes processos de misturas levam a uma ligeira estratificação da corrente, com a existência de 

uma pequena camada de mistura de fluidos na interface dos fluidos. Por baixo desta permanece 

uma camada de fluido não diluído sendo continuamente alimentado pelo corpo da corrente 

(Hallworth et al, 1996). 

No caso de se propagar sobre uma superfície porosa ou permeável, a corrente troca fluido com 

o substrato poroso. Como consequência, a corrente desacelera limitando a distância de 

propagação pois esta acaba por ficar sem fluido para se alimentar. Este efeito deve ser 

considerado nas condições de fronteira no fundo, sendo a velocidade vertical descendente, do 

fluido que sai do corpo da corrente, governada pela lei de Darcy. Segundo Ungarish (2009), a 

velocidade com que o fluido é infiltrado, 𝑤, apresenta-se como: 

Corpo Cabeça 

𝜌𝑐 

𝜌𝑎 

Nariz 
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𝑤 (𝑥, 𝑡) =  −
𝑔′𝐾

ν𝑙
ℎ(𝑥, 𝑡) (2.4) 

onde, 𝐾 é a permeabilidade do meio, 𝑙 é a espessura da corrente. 

No caso de correntes de densidade que se propagam sobre meios rugosos, estas apresentam 

velocidades mais baixas que correntes que se propagam em meio liso, devido ao aumento da 

força de atrito (Nogueira et al. 2013b). 

Apesar de terem denominações semelhantes, as correntes de densidade sobre um meio poroso 

são totalmente diferentes das correntes de densidade no interior do meio, como veremos de 

seguida. 

 

2.2.2 Corrente de densidade em meio poroso 

O estudo de correntes de densidade em meio poroso tem diversas áreas de aplicação, como a 

sequestração geológica de CO2 (Szulczewski e Juanes, 2013), intrusões salinas em aquíferos 

(Tartakovsky et al., 2004), engenharia petrolífera (Lake, 1989), entre outros. Este estudo é 

realizado sobretudo através de células Hele-Shaw (duas placas paralelas, com espaçamento 

pequeno entre estas).  

Segundo Bear (1972), a reprodução de escoamento em meio poroso em células de Hele-Shaw 

é baseada na similaridade do escoamento saturado em meio poroso com o escoamento de um 

fluido viscoso num estreito espaço entre duas placas paralelas, tendo analogias quer em 

escoamentos horizontais quer em verticais. Esta apenas é válida para regime laminar e admite 

que o escoamento é dominado por forças de viscosidade, considerando que as forças de inércia 

são desprezáveis, refletindo assim o baixo valor do número de Reynolds. No entanto, estes 

estudos desprezam o facto de existir tensão superficial dos fluidos com as partículas do meio 

poroso, e também a tensão interfacial entre fluidos no interior dos poros. Também não tem em 

conta fenómenos como a turbulência da corrente e os efeitos de arrastamento presentes nas 

correntes de densidades. 

Na presente tese pretende-se estudar um escoamento o mais próximo da realidade possível. O 

uso de células Hele-Shaw apresenta-se como uma limitação que se pretende evitar. Desta forma, 

os ensaios serão do tipo lock-exchange de forma a serem observados os fenómenos mais 

naturalmente.  

Através de ensaios em células Hele-Shaw, têm sido feitos modelos que predizem a evolução da 

corrente, sendo baseado em duas hipóteses. A primeira é que a velocidade vertical é desprezável 

em comparação com a velocidade horizontal, sendo denominada normalmente como a 

aproximação de Dupuit (Bear 1972). No entanto, esta hipótese não é válida nos estágios iniciais, 

na libertação do fluido contaminante, onde existe uma grande componente vertical, sendo 

apenas válida para estágios mais avançados da propagação. A segunda hipótese é que os 

efeitos de difusão e dispersão entre fluidos são desprezáveis face aos efeitos de advecção, 
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considerando que os dois fluidos são separados por uma interface entre fluidos bem delineada 

(Bear, 1972). 

Estas duas hipóteses foram utilizadas por Huppert e Woods (1995), que determinaram que a 

posição da frente de corrente propaga-se com t1/3. Já Hesse et al (2007), determinou dois 

estágios diferentes em que primeiramente existe uma interface inclinada com a posição das 

respetivas pontas a propagarem-se com t1/2. Nesta primeira faze admite-se uma solução 

autossemelhante que é função da relação da viscosidade entre os dois fluidos. Com o passar do 

tempo, o fluido começa a espalhar-se pelo fundo do canal, reduzindo a altura da corrente e a 

solução passa a ser independente da viscosidade, sendo que a frente da corrente passa a 

propagar-se com t1/3. No entanto, os resultados de Hesse são aplicados a fluidos com diferentes 

viscosidades, o que não acontece no caso da presente tese em que os fluidos têm viscosidades 

semelhantes, como verificado no capítulo 3. Em ambos os estudos, Huppert e Woods (1995) e 

Hesse et al (2007), foram utilizadas células de Hele-Shaw. 

O estudo que mais se assemelha ao apresentado nesta tese foi realizado por Szulczewski e 

Juanes (2013), onde numa célula Hele-Shaw produziram um ensaio de lock-exchange com dois 

fluidos de viscosidade igual e massa volúmica diferente. No interior da célula foram colocadas 

contas de vidro de forma a simular um meio poroso. Neste estudo tiveram em conta fatores de 

difusão e escoamento vertical, tendo sido observados cinco regimes diferentes na propagação 

das correntes de densidade no interior de meio poroso (figura 2.5). O primeiro regime 

corresponde ao processo de difusão ao longo da interface dos dois fluidos, nos instantes 

imediatamente posteriores à remoção da comporta. A corrente vai então começar a formar-se, 

com o fluido contaminante a propagar-se pelo fundo do canal, compensado pela propagação de 

fluido ambiente no sentido oposto na parte de cima, formando uma interface com forma de S, 

sendo a velocidade constante. No terceiro regime, a forma da interface muda para uma linha 

reta, sendo que a velocidade da corrente passa a diminuir com t-1/2. Nestas primeiras fases, é 

visível que a interface entre os dois fluidos é bem definida, o que não acontece a partir das fases 

seguintes. Na quarta fase, a dispersão de Taylor promove a mistura entre fluidos, levando a uma 

mais rápida desaceleração da corrente. Por fim, em tempos muito mais tardios, a velocidade é 

tão pequena que a transferência de massa retorna a ser dominada pela difusão. 

 

Figura 2.5 – Simulação dos cinco regimes obtida num ensaio de lock-exchange em meio poroso 
desenvolvido numa célula de Hele-Shaw (adaptado de Szulczewski e Juanes, 2013). 
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As equações que caracterizam as correntes de densidade no meio poroso (Szulczewski e 

Juanes, 2013) são:  

∇ ∙ 𝑢 = 0 (2.5) 

𝑢 = −
𝐾

𝜇
(∇p − 𝜌(𝑐)𝑔) (2.6) 

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+ 𝑢 ∙ ∇c − D∇2𝑐 = 0 (2.7) 

onde 𝜌 representa a massa volúmica, que é função da concentração, 𝑐, de contaminante,  𝜇 é a 

viscosidade, p é a pressão e D é o coeficiente de difusão.  

As equações descrevem a conservação da massa global (2.5), a equação de conservação da 

quantidade de movimento, que em meio poroso corresponde à lei de Darcy (2.6), e a equação 

de conservação da massa contaminante, na forma de uma equação de convecção-difusão (2.7). 

Quando estas equações são escritas na forma adimensional, apenas existe um parâmetro que 

governa o escoamento, o número de Rayleigh, 𝑅𝑎, que compara a força entre advecção e 

difusão, fornecida por: 

𝑅𝑎 =
∆𝜌𝑔𝐾𝐻

𝜇φ𝐷
 (2.8) 

em que 𝐻 é a altura inicial de fluido e φ é a porosidade do meio (Szulczewski e Juanes, 2013). 

Tal como é possível observar pelos diferentes estágios da figura 2.5, uma das principais 

diferenças para as correntes de densidade em meio liso, é não existir a formação da cabeça da 

corrente, nem apresentar as diferentes estruturas, como ondas e fissuras, na interface entre os 

fluidos. Também a velocidade de propagação é substancialmente menor, visto a corrente de 

densidade sofrer atenuação por parte do meio poroso. 

 

2.3 Infiltração 

2.3.1 Considerações Gerais 

A infiltração é o processo de entrada de um fluido, presente na superfície de um meio poroso, no 

interior do mesmo. Este fenómeno é fundamental para o ciclo hidrológico, permitindo a entrada 

de água pluvial para o interior do solo. 

O processo de infiltração pode estar presente quando um determinado meio poroso está 

saturado e à sua superfície aparece um outro fluido com massa volúmica superior. Se o resultado 

das forças atuantes estiver dirigido para o fluido menos denso, estes irão mover-se de forma 

ficarem estáveis. Esta movimentação dá-se sob a forma de plumas. 
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Existem autores que consideram que a formação destas plumas é o desenvolvimento de 

instabilidades de R-T (p.e. Kalisch et al. (2016), num estudo aplicado à engenharia perolífera, 

estudou a infiltração de petróleo num meio poroso considerando que esta provém de uma 

instabilidade de Rayleigh-Taylor). 

Na presente tese é considerado que o mecanismo impulsionador do fenómeno de infiltração são 

as instabilidades de R-T.  

 

2.3.2 Instabilidade de Rayleigh-Taylor 

As instabilidades de Rayleigh-Taylor (R-T) ocorrem quando um fluido com massa volúmica maior 

(𝜌𝑐) está posicionado acima de outro fluido com menor massa volúmica (𝜌𝑎) e o resultado das 

forças atuantes está direcionada para o fluido menos denso. 

Com a perturbação da interface entre os dois fluidos, a pressão hidrostática promove a intrusão 

de fluido contaminante no fluido ambiente (Andrews e Dalziel, 2010), através da formação de 

plumas. Estas instabilidades podem ocorrer em diversas situações, quer em fenómenos naturais, 

como o colapso de supernovas, nuvens em forma de cogumelo produzidas por erupções 

vulcânicas ou explosões nucleares, entre outros. Estas instabilidades também podem ocorrer em 

situações do dia-a-dia. Por exemplo, a introdução de sabonete líquido diferente daquele que está 

presente no recipiente, pode levar à formação destas instabilidades. Na figura 2.6 estão 

apresentadas imagens de alguns exemplos destas instabilidades. 

a) b) c) 

   

Figura 2.6 – Exemplos de instabilidades R-T: a) explosão de uma supernova, b) mistura de sabonete 
líquido com massas volúmicas diferentes, c) explosão nuclear.2 

O estudo destas instabilidades iniciou-se com a análise teórica de Rayleigh, no final do século 

XIX (Rayleigh, 1883). O trabalho experimental iniciou-se em 1950 com Taylor (1950) e Lewis 

(1950), conduzindo posteriormente a uma série de estudos sobre a evolução desta instabilidade 

em várias circunstâncias até aos dias de hoje. Este estudo tem vindo a ser realizado 

                                                           
2 Imagens obtidas de (ver infografia de imagens) 
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maioritariamente em células Hele-Shaw, visto que a típica forma de plumas é bem modelada 

com esta técnica (Kull, 1991). 

Uma boa revisão do que são instabilidades de R-T encontra-se em Sharp (1984), pelo que a 

fenomenologia e os fatores que influenciam o desenvolvimento destas se baseiam neste autor. 

A evolução das instabilidades de R-T está associada a uma série de fenómenos complexos, 

como a formação de bolhas e espigões, o desenvolvimento de instabilidade de KH na interface 

dos espigões, competição entre bolhas que levam à sua amalgamação. 

Para a caracterização do desenvolvimento destas instabilidades, este é divido em quatro 

estágios diferentes. O primeiro consiste na perturbação inicial da interface. Esta pode ser 

produzida por um fenómeno físico, por exemplo a ação da gravidade, que leva à formação de 

desvios da interface, com pequenas amplitudes, e com comprimento de onda λ, sendo o seu 

desenvolvimento exponencial. No final desta fase, começam a aparecer efeitos não-lineares, 

sendo possível observar a formação de plumas, originando a configuração de cogumelo. O 

desenvolvimento destas instabilidades passa a ser influenciado por efeitos tridimensionais e pela 

razão entre massas volúmicas (2.9). Na terceira etapa existe o continuar do desenvolvimento 

destas instabilidades, com o aparecimento de instabilidades de KH ao longo da interface vertical 

entre fluidos, aumentando a força de arrastamento. É também visível uma competição entre 

plumas, onde plumas maiores absorvem plumas mais pequenas, levando a um aumento de 

largura e de velocidade destas. Por fim na quarta fase é visível a desagregação das plumas, 

desenvolvendo-se um regime turbulento. 

As instabilidades de R-T são influenciadas por diversos parâmetros dos dois fluidos em questão. 

Um dos mais importantes é o número de Atwood, 𝐴𝑡, que representa a razão entre massas 

volúmicas, sendo muito importante para a taxa de crescimento da instabilidade, 𝜎. Este número 

denota-se por: 

𝐴𝑡 =  
𝜌𝑐 −  𝜌𝑎

𝜌𝑐 +  𝜌𝑎

 (2.9) 

A tensão superficial é um parâmetro estabilizador de pequenos comprimentos de onda. A 

viscosidade é também muito importante pois reduz a taxa de crescimento, 𝜎, e regulariza o fluido. 

Como veremos a seguir, é também muito importante na estabilização destas instabilidades em 

meio poroso. 

Para o estudo dos efeitos mais dominantes associados ao desenvolvimento das instabilidades, 

são utilizadas frequentemente ferramentas analíticas. Visto que para os diversos estágios, estão 

associados fenómenos diferentes, a modelação é também diferenciada para cada etapa do 

desenvolvimento. Para os instantes iniciais, é utilizada a análise de estabilidade linear. Nos 

estágios seguintes o fenómeno passa a ter efeitos não lineares, levando a algumas dificuldades 

pois os modelos passam a ser não-lineares. Estes são baseados em suposições simplificadas 

de modo a permitir uma descrição por equações diferenciais ordinárias. Por fim, existem estudos 
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específicos que analisam o movimento das bolhas simétricas que ascendem por gravidade. Visto 

que a presente tese se foca em instabilidades R-T em meio poroso e o seu desenvolvimento é 

diferente, remete-se o leitor para uma melhor explicação sobre o assunto para Sharp (1984) e 

Chandrasekhar (1961). 

Este fenómeno está presente em vários fenómenos naturais. É de importante relevância quando 

acontece em meio poroso para diversas áreas de estudo como a engenharia petrolífera, sistemas 

de reação-difusão, geologia, etc.  

 

2.3.3 Instabilidade Rayleigh-Taylor em meio poroso 

Muito tem vindo a ser estudado neste campo, com as mais diversas aplicações práticas, sendo 

que dos pontos mais importantes a perceber é realmente qual a taxa de crescimento destas 

instabilidades e como se processa o seu desenvolvimento. Tal como no estudo de correntes de 

densidade em meio poroso, considera-se que existe analogia com as células Hele-Shaw, pelo 

que a reprodução destas instabilidades em laboratório é realizada maioritariamente por esta 

técnica. No entanto, estão presentes os mesmos defeitos referidos em 2.2.1. 

Desde o início do estudo de instabilidades R-T no interior de meio poroso com Saffman e Taylor 

em 1958, que estas têm vindo a ser alvo de uma análise por diversas áreas de estudo. Tal como 

existe uma diferença na forma entre correntes de densidade em meio liso e poroso, existe 

também uma diferença óbvia na formação das instabilidades de R-T em meio poroso. Wooding 

em 1969, observa que após a formação da interface, desenvolvem-se pequenas ondas num 

curto espaço de tempo. Estas começam a crescer rapidamente com a aparência de plumas, sem 

a formação de instabilidades de KH, nem a formação de espigões e bolhas. Tal como nas 

instabilidades de R-T em meio liso, com o desenvolvimento das plumas, existe a tendência de 

ondas adjacentes coalescerem, sendo este um processo controlado pela difusão. Por fim, num 

estado mais avançado do desenvolvimento, a frente da pluma fica instável, dividindo-se em duas 

plumas diferentes. 

Aplicando as instabilidades de R-T à indústria petrolífera, Kalisch et al. (2016) desenvolveu um 

modelo numérico com o intuito de simular a forma de uma pluma, ou seja, a interface das 

instabilidades. No entanto este estudo apresenta algumas limitações. Para além de apenas ser 

estudada uma pluma, e de não considerar a tensão interfacial entre os fluidos no interior dos 

poros, o autor considera que existe uma interface bem definida entre os dois fluidos, como se 

tem aplicado à propagação de correntes de densidade no interior do meio poroso (ver 2.2.1), não 

tendo em conta os efeitos difusivos. No entanto, assim como em estados mais tardios na 

propagação de sentido horizontal existe este efeito, em movimentos verticais também não pode 

ser desprezável, sendo visível o efeito da difusão no desenvolvimento da pluma. 

Manickam e Homsy (1995) fizeram uma análise de estabilidade linear à fase inicial do 

desenvolvimento das instabilidades, onde mostram que a velocidade crítica, que determina a 
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estabilidade do escoamento, não permanece constante, mas altera consoante a dispersão entre 

os dois fluidos. Os autores têm em conta não apenas a diferença de massa volúmica, mas 

também a diferença de viscosidade entre os fluidos. Os autores salientam as plumas 

impulsionadas pela diferença de massa volúmica não têm preferência na direção de propagação, 

ou seja, existe uma simetria da intrusão de fluido denso em fluido ambiente com a intrusão de 

fluido ambiente em fluido denso, sendo que a própria velocidade das plumas é semelhante. 

Apenas quando se tem em conta a diferença de viscosidade existe a possibilidade de regiões 

estáveis localizadas. 

Kim (2015) apresenta algumas falhas ao trabalho de Manickam e Homsy (1995), nomeadamente 

à validade da aproximação de estado quase-estável (QSSA1), nos instantes iniciais, usada na 

análise de estabilidade linear. Desta forma o autor deriva novas equações de estabilidade 

resolvendo-as analiticamente sem aproximação de estado quase-estável, recorrendo a uma 

autoanálise, e com uma nova aproximação de estado quase-estável (QSSA2). 

Como vimos até aqui, uma das condições mais importantes e que tem sido desenvolvido sobre 

o tema é a forma como as instabilidades se desenvolvem, tendo sido dada grande importância 

ao estudo da primeira fase do fenómeno, onde é possível fazer uma análise de estabilidade ao 

fenómeno. 

As equações que regem o movimento das instabilidades R-T em meio poroso são as 

apresentadas no capítulo 2.2.1, mais concretamente as equações (2.5) a (2.7) (Wooding, 1962, 

Manickam e Homsy, 1995, Kim, 2015). 

As instabilidades de R-T apresentam-se como ondas ao longo da interface. A evolução das 

instabilidades é exponencial nos primeiros instantes, apresentando-se como 𝑒 𝜎𝑡 em que a taxa 

de crescimento é real e dada por 𝜎 = √𝐴𝑡 𝑔 𝑘, onde 𝑘 é o número de onda espacial (Drazin, 

2002). Através da análise de estabilidade linear, as soluções são da forma: 

�̃�𝑝(𝑡) = 𝛥𝑧0𝑒𝑖𝑘𝑧+𝜎𝑡  (2.10) 

sendo �̃�𝑝(𝑡) a posição da pluma no instante 𝑡, e 𝛥𝑧0 uma constante (Manickam e Homsy, 1995). 
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3. Trabalho Experimental 

 

3.1 Instalações laboratoriais e instrumentação 

3.1.1 Descrição do Canal  

O trabalho experimental foi realizado no Laboratório de Ambiente do Departamento de 

Engenharia Civil do IST. O presente trabalho consiste na reprodução de correntes de densidade 

através da técnica lock-exchange. Nesta técnica existe a libertação de fluido denso confinado no 

início de um canal que compreende um fluido menos denso. O fluido mais denso e o fluido menos 

denso podem ser designados por fluido contaminante e fluido ambiente, respetivamente. Ao 

longo de todo o canal existe uma camada de meio poroso que varia de altura entre ensaios. Na 

figura 3.1 está apresentado um esquema do canal com vista lateral e superior.  

O canal em que se realizaram os ensaios tem dimensões de 300 cm de comprimento, 5 cm de 

largura e 40 cm de altura, sendo as suas paredes de vidro com 1.2 cm de espessura. A escolha 

dos 5 cm de largura não é aleatória. Esta espessura foi escolhida pela combinação de dois 

fatores. Primeiro, o excesso de informação captada nas imagens, pois estas são um somatório 

do que acontece na direção yy. Segundo, é requerido que a corrente superficial apresente um 

escoamento turbulento, com a presença de instabilidades na cabeça da corrente.  

 

Figura 3.1 – Esquema lateral e superior do canal, dimensões em cm. Estrelas – zona onde está confinado 
o fluido contaminante, antes de se dar início aos ensaios; triângulos – zona de calibração; 

linhas diagonais – fundo falso. 

A 60 cm do fim do canal existe uma parede de PVC que separa a zona onde se realizam os 

ensaios com a zona de calibração da técnica de análise de imagem (ver figura 3.1). No interior 

do canal, a presença de uma tira de silicone junto o fundo, não permite a visualização completa 

do fenómeno em estudo. Colocou-se um fundo falso de PVC, com uma altura de 3 cm, de forma 
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a ser visualizado todo o escoamento. Ao longo do comprimento do canal foi ainda colocada uma 

fita métrica, para registo ótico do posicionamento de modo a ser possível retirar a localização ao 

longo do eixo xx. Visto esta não ser visível na câmara de alta velocidade, a fita foi iluminada 

através de duas luzes LED direcionais (figura 3.2). 

a) b) 

  

c) d) 

  
Figura 3.2 – a) esferas de vidro; b) camada de esferas compacta e lisa; c) painel LED e fita métrica; d) 

vista geral do ensaio com fita métrica iluminada para registo ótico do posicionamento longitudinal. 

A comporta amovível que divide os dois fluidos no início de cada ensaio está localizada a 20 cm 

do início do canal (figura 3.1). O tanque está situado em cima de uma estrutura de aço com uma 

altura de 90 cm e seis pés ajustáveis que mantêm o canal horizontal. Por trás do canal, é 

colocado uma placa LED que ilumina a zona em estudo para os ensaios da técnica de análise 

de imagem. 

Relativamente ao meio poroso, este é constituído por esferas de vidro transparente com 

diâmetro, d, de 3 mm. Em todos os ensaios, a camada de esferas foi compactada e a sua 

superfície alisada de modo a esta ser o mais uniforme e direito a possível (figura 3.2 b)). 

Em cada ensaio, de modo a obter-se a região de interesse pretendida com a respetiva resolução 

máxima, procedeu-se à localização das câmaras utilizadas numa posição fixa perpendicular ao 

canal, a cerca de 180 cm do mesmo. Para a realização das gravações, é necessário que o 

laboratório esteja o mais escuro possível e sem alterações na luminosidade ambiente pelo que, 

aquando dos ensaios realizados, as luzes do laboratório estão desligadas, os estores fechados 

e existem cortinas pretas atrás da câmara. Na figura 3.3 estão presentes algumas imagens da 

instalação. 
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Figura 3.3 – Instalação experimental 

 

3.1.2 Câmara de alta velocidade 

Para a obtenção dos dados de imagem, foi utilizada a câmara Photonfocus, modelo MV-D1024-

160-CL-8 (figura 3.4a) ), com uma lente de comprimento focal fixo (50 mm). A abertura de lente 

da câmara, F, foi escolhida de modo a existir diferença nos níveis de cinzento nas imagens com 

uma pequena diferença de massa volúmica do fluido contaminante no interior do meio poroso. 

Quantificando, no interior do meio, uma diferença de massa volúmica de 1.14 g/l de fluido 

contaminante altera os níveis de cinzento em média 3.5. A abertura de lente está apresentada 

na figura 3.4b).  

a) b) 

  

Figura 3.4 – a) câmara; b) abertura da lente 

A câmara de alta velocidade é controlada pelo software Norpix StreamPix5©. É neste programa 

que são controlados os parâmetros de gravação. É neste programa que são introduzidas as 

especificações das gravações. A resolução das imagens capturadas é escolhida de forma a ser 

visível nas imagens toda a zona de interesse. Na presente tese, foi utilizada uma resolução de 

1024x800 px2. As gravações foram realizadas com uma taxa de frequência de 30 fps. Esta 

frequência permite uma boa resolução temporal dos escoamentos na superfície e no interior do 

meio.  

 

3.2 Planeamento da campanha experimental 

De modo a estudar estes fenómenos foram realizados 7 ensaios onde varia a altura do meio 

poroso, Hb, e a altura do fluido acima do meio, h0. Na figura 3.5 está presente um esboço da 

configuração dos ensaios. É importante frisar que devido ao tempo de realização desta tese não 
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foi possível realizar repetições das realizações, pelo que não existe redundância suficiente para 

elaborar uma análise estatística da incerteza.  

 

 

Figura 3.5 – Configuração dos ensaios: altura da meio poroso, Hb, altura de fluido acima da camada de 

esferas, h0, altura total H0. 

Para cada ensaio foram estudadas duas posições diferentes. Como o escoamento no interior do 

meio poroso é consideravelmente mais lento que na superfície, e tendo em conta que o objetivo 

deste trabalho é saber o que acontece no interior do meio, escolheram-se duas posições em que 

se vê simultaneamente o escoamento no interior e onde são visíveis as diferentes fases da 

corrente de densidade na superfície do meio. Sendo assim, a primeira posição, pos1, abrange o 

intervalo 10 cm a 50 cm do comprimento do canal. Para além de abranger a zona da comporta 

é a zona onde é melhor visível a propagação no interior do meio poroso e a sua interação com 

as plumas infiltradas. A segunda posição, pos2, encontra-se no intervalo entre 70 cm a 110 cm, 

onde é melhor a visualização da formação e desenvolvimento das plumas. Na figura 3.6 é 

possível visualizar a disposição das duas posições ao longo do canal. 

 

Figura 3.6 – Disposição das duas posições ao longo do canal. 

A posição e o estado da corrente ao longo do tempo foi obtido através de dois métodos: técnica 

de análise de imagem e PIV. Na tabela 3.1 estão apresentadas as especificações para cada 

ensaio, em que para realização corresponde um ensaio, uma posição e uma técnica. 

A técnica de PIV, que permite obter a velocidade no interior da corrente de densidade, não é 

aplicável no interior do meio. Visto os seus dados não serem fundamentais para a presente tese, 

esta técnica está apresentada no anexo 1. 

 

 

h0 

H0 

Hb 
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Tabela 3.1 – Especificações ensaios 

Ensaio Hb (cm) h0 (cm) H0 (cm) Realização Posição Técnica 

1 10 10 20 

1.1.1 1 Análise de imagem 

1.2.1 2 Análise de imagem 

1.1.2 1 PIV 

1.2.2 2 PIV 

2 10 2.5 12.5 
2.1.1 1 Análise de imagem 

2.2.1 2 Análise de imagem 

3 10 0 10 
3.1.1 1 Análise de imagem 

3.2.1 2 Análise de imagem 

4 5 0 5 
4.1.1 1 Análise de imagem 

4.2.1 2 Análise de imagem 

5 1 10 11 

5.2.1 2 Análise de imagem 

5.1.2 1 PIV 

5.2.2 2 PIV 

6 0.3 10 10.3 

6.2.1 2 Análise de imagem 

6.1.2 1 PIV 

6.2.2 2 PIV 

7 0 10 10 

7.2.1 2 Análise de imagem 

7.1.2 1 PIV 

7.2.2 2 PIV 

 

A técnica de análise de imagem é um método utilizado no estudo de correntes de densidade 

(Adduce et al, 2012; Nogueira et al, 2013a, Lombardi et al, 2015; entre outros). Esta técnica é 

usada para estimar o campo bidimensional de massa volúmica instantânea da corrente e para a 

investigação da dinâmica da mesma. É utilizado um corante no fluido contaminante que, 

conforme a sua massa volúmica, atenua a luz proveniente de um painel LED provocando uma 

diferença nos tons de cinzento das imagens obtidas. Em meio liso é possível fazer uma 

correspondência, pixel por pixel, da massa volúmica de fluido contaminante com a escala de 

cinzento através de um processo de calibração (Nogueira, 2013a). 

Esta relação não é possível em meio poroso pois a presença de esferas de vidro provoca a 

refração da luz emitida pelo LED que não chega na sua totalidade à câmara, levando a uma 

alteração nos tons de cinzento (figura 3.7). Qualquer rearranjar das esferas provoca um novo 

padrão de tons de cinzento nas imagens, pelo que não é exequível uma calibração pixel por 

pixel. No entanto, é visível, no interior das esferas, uma alteração nos tons de cinzento consoante 

uma maior ou menor quantidade de fluido contaminante, pelo que nesta vertente, a técnica é 
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viável para o estudo da propagação de correntes de densidade em meio poroso, sendo possível 

também a sua análise cinemática. 

  

Figura 3.7 – a) imagem com água sem meio poroso; b) imagem com água e meio poroso. 

 

3.3 Preparação prévia dos fluidos ambiente e contaminante 

3.3.1 Massa volúmica e concentrações 

Para a realização dos ensaios são necessários os fluidos ambiente e contaminante. O 

procedimento conducente à determinação das concentrações dos fluidos contaminante (mais 

denso) e ambiente é descrito na presente secção. 

Para a realização dos ensaios pretende-se que os fluidos tenham uma diferença de massa 

volúmica, ∆𝜌, de 15 g/l. Para se obter esta diferença entre fluidos, é necessário saber as relações 

entre volume, massa volúmica e concentração mássica, estando apresentadas nas expressões 

(3.1) e (3.2): 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 (3.1) 

𝑐 =
𝑀

𝑉𝑇

 (3.2) 

onde,  𝑐 é a concentração mássica da substância, 𝑀 é a massa de substância, 𝑉 é o volume da 

substância e 𝑉𝑇 é o volume total da mistura. Relativamente à obtenção da massa volúmica teórica 

de cada fluido, sabendo os valores de massa e volume de cada substância, é possível calcular 

a massa volúmica de cada fluido através da fórmula (3.3): 

𝜌𝑚 =
∑ 𝑀

𝑉𝑇

 (3.3) 

onde, 𝜌𝑚 é a massa volúmica do fluido, ∑ 𝑀 é o somatório das massas das substâncias presentes 

no fluido. 
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Para a obtenção de massas foi utilizada a balança Precisa 180A® e para os volumes foram 

utilizadas provetas de diferentes medidas consoante o volume necessário. Relativamente ao 

cálculo de massas volúmicas foi utilizado o método do picnómetro. Neste método, o primeiro 

passo é calcular o volume real do picnómetro. Para tal é medido o peso do picnómetro vazio. De 

seguida, enche-se o picnómetro com água destilada, a temperatura conhecida, e mede-se 

novamente o peso. Visto que a massa volúmica de água destilada como função da temperatura 

é conhecida (Haynes et al., 2016), obteve-se um volume de picnómetro 0.095 l (ver tabela 3.2). 

Assumindo que os valores de volume e de massa do picnómetro são constantes, a massa 

volúmica de outros líquidos pode ser determinada apenas com a medição da sua massa, através 

da equação (3.1). 

Tabela 3.2 – Valores para o cálculo do volume do picnómetro 

Temperatura água destilada (ºC) 17.1 ± 0.05 

Massa volúmica da água destilada (g/l) 998.769 < 998.760 < 998.751 

Peso picnómetro vazio (g) 39.7386 ± 0.00005 

Peso picnómetro cheio de água destilada (g) 135.0900 ± 0.00005 

Peso da água destilada (g) 95.3514±0.00005 

Volume do picnómetro (l) 0.0954688 < 0.0954698 < 0.0954707 

Sendo a constituição básica dos fluidos a água, e não sendo economicamente viável a utilização 

de água destilada nos ensaios devido à elevada quantidade de água necessária, optou-se por 

utilizar a água da torneira. A obtenção da massa volúmica da água da torneira foi obtida através 

do método do picnómetro, obtendo-se o valor 998.65 g/l. 

A diferença de massa volúmica entre os fluidos contaminante e ambiente é obtida através da 

adição de substâncias ao fluido base, a água. Esta adição vai levar a uma diferença no índice de 

refração entre fluidos. No entanto é necessário que os fluidos ambiente e contaminante tenham 

o mesmo índice de refração, 𝑛. Este parâmetro, que se reflete na velocidade da luz no fluido, é 

de extrema importância para as técnicas de processamento de imagem utilizadas e para a 

técnica de PIV. Diferenças no índice de refração podem levar a erros na identificação da interface 

entre o fluido ambiente e a corrente. Para remediar este problema, é necessário a adição de 

outra substância ao fluido ambiente, com níveis de índice de refração semelhantes ao adicionado 

inicialmente. Existindo vários pares de substâncias com esta característica (Wiederdeiner et al., 

2010), com resultados semelhantes, tomou-se em conta a disponibilidade e o custo dos produtos, 

escolheu-se o par mais viável, sal e etanol. 

Antes de se proceder ao cálculo das quantidades de sal, etanol e água para a formação dos 

fluidos, foi necessário o cálculo da massa volúmica do sal, pois este valor não é fornecido pelo 

comerciante. A massa volúmica do sal, 𝜌𝑠, pode ser obtida através da manipulação das equações 

(3.1) e (3.3), obtendo-se a expressão (3.4): 
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𝜌𝑠 =
𝑀𝑠

𝑀𝑤 + 𝑀𝑠

𝜌𝑚
− 𝑉𝑤

 
(3.4) 

em que 𝑀𝑠 é a massa de sal, 𝑀𝑤 é a massa da água, 𝜌𝑚 é a massa volúmica da água com sal e 

𝑉𝑤 é o volume de água. Estes valores apresentam-se na tabela 3.3. 

Tabela 3.3 – Valores para a obtenção da massa volúmica do sal 

𝑀𝑠 (g) 11.285 

𝑀𝑤 (g) 170.761 

𝜌𝑚 (g/l) 1043.85 

𝑉𝑤 (l) 0.171 

𝜌𝑠 (g/l) 3320.14 

Uma vez obtida a massa volúmica do sal, procedeu-se ao cálculo das quantidades necessárias 

de cada substância de forma a que o seu índice de refração fosse semelhante e a diferença de 

densidade 15 g/l.  

Para tal seguiu-se o método utilizado por Daviero et al. (2001). Em primeiro lugar foram 

consultadas as tabelas3 que relacionam o índice de refração com as respetivas concentrações 

mássicas de sal, 𝑐𝑠, e álcool, 𝑐𝑎. Através do gráfico dos mesmos (figura 3.8), e fazendo uma 

regressão linear, é possível obter as equações: 

𝑛 = 0.0002𝑐𝑠 + 1.33290 (3.5) 

𝑛 = 7 × 10−5𝑐𝑎 + 1.33260 . (3.6) 

  

 

Figura 3.8 – Valores do índice de refração de etanol e sal. 

                                                           
3 Valores obtidos a partir de (ver infografia) 
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Uma vez obtidas as equações (3.5) e (3.6), é possível calcular quais as concentrações mássicas 

de sal e de álcool teóricas. Aplicando as equações (3.1) a (3.3), e fazendo iterações aos valores 

adicionados de sal e álcool a um volume teórico de água, é possível obter os valores teóricos de 

 𝑐𝑎, e  𝑐𝑠 para um mesmo 𝑛 correspondendo a uma ∆𝜌 de 15 g/l. Os valores teóricos obtidos 

relativos ao índice de refração estão apresentados na tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Valores teóricos relativos aos índices de refração 

𝑛 1.33476 

𝑐𝑠 (g/l) 9.300 

𝑐𝑎 (g/l) 30.857 

Uma vez conhecidos os valores da concentração de sal e de álcool necessários para existir um 

índice de refração semelhante entre fluidos, é calculado de seguida as quantidades de volume 

de água e etanol e a massa de sal necessárias para a obtenção das misturas pretendidas, 

recorrendo novamente às equações (3.1) a (3.3). Como os valores teóricos não correspondem 

totalmente aos valores medidos, é fundamental calcular-se a massa volúmica real dos fluidos, 

através do método do picnómetro, uma vez concluída a sua preparação. 

Relativamente ao fluido contaminante, existe a necessidade de se realizar dois volumes distintos. 

Para a técnica de PIV são adicionadas partículas que permitem traçar a velocidade do fluido. 

Para a técnica de análise de imagem, é necessário a adição de corante Rhodamine WT®. Como 

a quantidade de ambos os traçadores é muito pequena, esta adição não é considerada 

significativa na alteração do índice de refração. A diferença na massa volúmica promovida pela 

adição de corante ou de partículas é considerada semelhante, estando apenas apresentados 

valores relativos à preparação da mistura contaminante com a presença de corante (tabela 3.5). 

Estes valores referem-se a apenas uma mistura única de fluido contaminante que depois foi 

dividido pelos vários ensaios. 

Relativamente ao fluido ambiente, como este contém um álcool (etanol) na sua constituição, não 

é possível fazer preparação prévia da mistura e armazená-la. Sendo assim, a mistura era feita 

momentos antes de se realizar o ensaio. Para existir uma boa mistura entre a água e o álcool, 

ambos os líquidos eram colocados num recipiente de 6 l. Depois de fechado o recipiente, os 

fluidos eram agitados até estarem bem misturados e colocados no canal. Como a quantidade de 

fluido é variável para cada ensaio, eram feitas várias misturas de água e álcool conforme a sua 

necessidade. As quantidades de álcool e água por recipiente, o índice de refração e as respetivas 

massas volúmicas estão apresentadas na tabela 3.6. 

Uma vez obtidos os valores reais das massas volúmicas entre fluidos, é possível determinar que 

existe uma diferença de massa volúmica entre ambos de 14.77 g/l, ou seja uma diferença entre 

massa volúmica muito semelhante à pretendida. 
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Tabela 3.5 – Valores teóricos relativos à mistura do fluido mais denso 

Massa volúmica da água (g/l) 998.7 

Volume de água (l) 120 

Massa volúmica de rhodamine WT ® (g/l)4 1150 

Volume de rhodamine wt ® (ml) 3.5 

Massa de sal (g) 1123 

Massa volúmica do sal (g/l) 3320 

𝑐𝑠 (g/l) 9.31 

𝑛 1.3347622 

Massa volúmica teórica (g/l) 1005.18 

Massa volúmica real (g/l) 1005.22 

 

Tabela 3.6 – Valores teóricos relativos à mistura do fluido menos denso 

Volume de água (l) 5.5 

Volume de álcool (l) 0.224 

Massa volúmica do álcool (g/l) 789.3 

𝑐𝑎 (g/l) 30.89 

𝑛 1.33476 

Massa volúmica teórica (g/l) 990.4 

Massa volúmica real (g/l) 990.45 

 

3.3.2 Medição da viscosidade dos fluidos 

Uma propriedade essencial dos fluidos é a viscosidade, sendo que se define como a resistência 

de fluidos à deformação. A ação da viscosidade no escoamento de fluidos traduz-se pelo 

aparecimento de forças resistentes, o que dá lugar a uma dissipação de parte da energia 

mecânica possuída pelo fluido em movimento.  

De modo a determinar esta propriedade de ambos os fluidos, foram realizados ensaios de 

medição de viscosidade no laboratório do iBB do IST com a assistência do Professor Arsénio 

                                                           
4 Valor obtido através de Keystone Aniline R&D Laboratories Technical Bulletin 89. 
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Fialho. Foi utilizado um viscosímetro LVTDV II Brookfield onde se colocou amostras dos fluidos 

nos discos giratórios, que são posteriormente acelerados através do motor e à medida que 

alteramos a velocidade de rotação dos discos indica diferentes valores de viscosidade, no 

momento em que estabilizasse. No entanto a estabilização dos valores não se verificou, porque 

a viscosidade mínima detetada pelo viscosímetro é superior à viscosidade dos fluidos. 

Desta forma considera-se que as viscosidades de ambos os fluidos são semelhantes à da água. 

Os valores obtidos neste processo estão presentes no anexo 2. 

O viscosímetro, os discos e as amostras dos fluidos estão representados na figura 3.9. 

a) b) c) 

 

  

Figura 3.9 – a) Viscosímetro; b) discos; c) amostras de fluidos. 

 

3.4 Calibração do procedimento de análise de imagem 

Para a realização da técnica de análise de imagem é necessário um processo de calibração. 

Esta permite-nos relacionar a massa volúmica de fluido contaminante com os níveis de cinzento 

obtidos pela câmara. A calibração foi realizada no extremo de jusante do canal (figura 3.1, zona 

com triângulos), com um desenvolvimento longitudinal de 60 cm, com Hb=10 cm e h0=10 cm, o 

que configura um volume total da célula de calibração de 0.67 × 0.05 × (0.1 + 0.3333 × 0.1) =

0.0045 m3.  

Para minimizar a quantidade de sal utilizado na calibração iniciou-se o procedimento com o fluido 

ambiente (massa volúmica mais baixa, nível de cinzento mais elevado) e incrementou-se o valor 

da massa volúmica adicionando um volume de mistura com a massa volúmica máxima de sal à 

mistura do passo de calibração anterior. O volume de mistura com massa volúmica máxima que 

se adiciona à mistura anterior (e que, previamente, é a esta subtraído) varia de forma a que a 

massa volúmica da mistura aumente, entre passos de calibração, de forma uniforme. Foram 

realizados 14 passos no total, sendo que a massa volúmica de cada passo é aproximadamente 

1.136 g/l superior à anterior. Os volumes e as massas volúmicas dos diferentes passos de 
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calibração estão apresentados na tabela 3.7. Não existe fluido adicionado no passo 1. O passo 

14 não obedece à mesma lógica incremental – neste caso retira-se a mistura anterior e substitui-

se pelo mesmo volume de mistura com a máxima massa volúmica. 

Tabela 3.7 – Valores obtidos para a calibração 

Passo Volume adicionado (l) 
massa volúmica 

(g/l) 
diferença de massa 

volúmica (g/l) 

1 - 990.45 - 

2 0.338 991.58 1.138 

3 0.366 992.72 1.137 

4 0.399 993.86 1.136 

5 0.439 994.99 1.137 

6 0.488 996.13 1.137 

7 0.549 997.27 1.137 

8 0.627 998.40 1.136 

9 0.732 999.54 1.137 

10 0.878 1000.68 1.136 

11 1.097 1001.81 1.136 

12 1.462 1002.95 1.135 

13 2.194 1004.08 1.136 

14 - 1005.22 1.137 

Para cada passo, o fluido é misturado com vigor de forma a ficar homogéneo inclusive no interior 

do meio poroso. Para cada passo são obtidas 4 imagens com diferentes disposições do meio 

poroso sendo este remexido, compactado e alisado em cada imagem, obtendo-se uma imagem 

nova composta pela média destas. 

A cada pixel acima da camada de esferas corresponde uma curva de calibração em que os 

valores do nível de cinzento correspondem à média das 4 imagens adquiridas para o mesmo 

valor de massa volúmica da mistura. As imagens médias para cada passo de calibração 

mostram-se na figura 3.10. Como exemplo, mostra-se, na figura 3.11a) a curva de calibração 

correspondente ao pixel (117, 74) (ver figura 3.10). 

Na região do leito de esferas, a uniformidade espacial dos níveis de cinzento é menos 

pronunciada. Neste caso, fez-se a média dos níveis de cinzento do espaço que contempla toda 

a região com esferas para a imagem média de conjunto, resultante das 4 imagens adquiridas 

para calibração. Assim, na região do meio proso, existe uma única curva de calibração, que se 

mostra na figura 3.11b). 

 

 



29 

 

ponto 1 ponto 2 ponto 3 

   

ponto 4 ponto 5 ponto 6 

   

ponto 7 ponto 8 ponto 9 

   

ponto 10 ponto 11 ponto 12 
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Figura 3.10 – Imagens obtidas no processo de calibração;  - posicionamento do píxel (117, 74). 
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a) 

 

b) 

 

Figura 3.11 – Curvas de calibração para a obtenção das massas volúmicas da mistura com base em 
níveis de cinzento. a) Exemplo de pixel na zona acima do leito de esferas, b) Curva de calibração única 

para o leito de esferas. 

Nos gráficos da figura 3.11, estão apresentados os diferentes níveis de cinzento para cada 

massa volúmica. Apesar da forma da curva dos gráficos ser semelhante, a diferença entre o 

máximo e mínimo dos níveis de cinzento (dynamic range) é cerca de 100 para a zona sem meio 

e 45 para a zona do meio poroso. A diferença no dynamic range entre a zona sem esferas e a 

zona com esferas é demonstrativa da atenuação de luz que o meio poroso opera. A saturação 

do nível de cinzento do segundo passo (massa volúmica 991.58 g/l), no meio liso, foi necessária 

de forma a existir diferença nos níveis de cinzento no interior no meio poroso. Esta saturação 

dos níveis de cinzento relativos a baixas massas volúmicas de fluido contaminante leva à não 

visualização de zonas com baixas massas volúmicas acima do meio (p.e. zona de mistura entre 

fluido contaminante e fluido ambiente característica do escoamento turbulento da cabeça da 

corrente superficial). 
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3.5 Procedimento experimental 

Após a obtenção dos fluidos e de realizada a calibração é possível passar à realização dos 

ensaios. O procedimento experimental apresentado neste capítulo refere-se apenas às 

realizações dos ensaios que produziram dados para a aplicação das técnicas de análise de 

imagem. Exclui-se, portanto, a descrição detalhada do procedimento experimental para as 

realizações nas quais se utilizou instrumentação PIV. 

Para cada realização a primeira ação consiste em ligar o painel LED na posição que se pretende 

estudar. A câmara é colocada de forma a estar alinhada com o painel LED. A câmara deve estar 

fixa e perpendicular ao canal, a uma distância tal que seja visível toda a região em estudo. Nas 

realizações obtidas para a presente tese esta distância foi de cerca 1.80 cm.  

A focagem da câmara é realizada assim que esta se encontra em posição. Para tal o canal é 

cheio com água sendo encostado um painel de xadrez com 17x40 cm de tamanho com 

quadrados de 1x1 cm (figura 3.2c) da página 18) ao vidro interior do canal, do lado da câmara. 

Visto a lente apresentar ligeira distorção (do tipo barrel distorsion na literatura de língua inglesa5) 

e de poder não estar 100% perpendicular ao plano vertical que contém o eixo do canal, é 

necessário proceder à ortorretificação das imagens. É também necessário determinar o fator de 

conversão entre unidades da imagem (pixels) e dimensões reais, em metros. Para estes efeitos, 

o painel de xadrez é colocado junto à parede interior do canal (do lado da câmara), sendo 

posteriormente analisadas as imagens assim obtidas. Para a imagem ortorretificada o fator de 

conversão local é obtido pela razão entre a distância real dividida pela distância em pixels. 

É ainda desejável conhecer a distância e orientação do sensor da câmara. Para tal são retiradas 

várias imagens de distorção, com o painel de xadrez em várias posições, utilizadas como input 

na aplicação Camera Calibrator do MATLAB, que calcula parâmetros corretivos de distorção. 

Estes são aplicados às imagens através da função undistortImage que nos fornece novas 

imagens sem distorção. Esta correção introduz alguns pixéis pretos nas margens das imagens 

que são posteriormente removidos. Este procedimento é realizado sempre que câmara é movida. 

Com a câmara pronta, é possível dar início à preparação do canal. A comporta é colocada no 

local respetivo. De forma a não existir passagem de fluidos pela comporta, esta é isolada com 

vaselina. Seguidamente é colocada a camada de esferas com a altura pretendida. Esta é 

compactada e alisada de forma a ser o mais plana possível. O fluido contaminante e o fluido 

ambiente são colocados no canal, antes e depois da comporta respetivamente. Estes são 

colocados de forma a estarem à mesma altura, consoante o ensaio. 

Visto a gravação começar antes do início do ensaio, é necessário saber qual o frame específico 

do início do ensaio. Na posição 1 é visível a comporta, sendo o início do ensaio o frame em que 

é visível a movimentação da comporta. Já para a posição 2, é preso à comporta um fio de nylon 

que na outra ponta contém um peso, sendo colocado na imagem com o auxílio de uma roldana. 

                                                           
5 Ver infografia 
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O remover da comporta vai provocar o movimento vertical do cadeado, sendo este o frame 

correspondente ao início do ensaio. Na figura 3.12 estão apresentados exemplos de frames 

iniciais para ambas as posições. 

A luz ambiente é minimizada no laboratório, apagando-se as luzes e fechando os estores. Após 

o início da gravação é levantada a comporta dando-se início ao ensaio. 

 

a) b) 

  

Figura 3.12 – Exemplos de frames iniciais: a) posição 1; b) posição 2. (Nota: imagens referentes às 
realizações 1.1.1 e 1.2.1). 

 

3.6 Tratamento de dados  

3.6.1 Considerações gerais 

As imagens em bruto resultantes das gravações dos ensaios podem requerer tratamento prévio. 

O presente capítulo destina-se a mostrar qual o tratamento dado às imagens em si e a apresentar 

os algoritmos realizados. As imagens foram trabalhadas através do software MATLAB. 

 

3.6.2 Eliminação ruído ótico e imagem de referência  

As imagens são matrizes de tons de cinzento (0 – preto, 255 – branco). Nas imagens em bruto, 

o meio poroso apresenta uma grande variedade de tons de cinzento, tornando difícil a perceção 

e limitação do fluido contaminante. Esta é removida através da subtração das imagens do ensaio 

a uma imagem de referência:  

𝐼𝐺𝐿𝑖𝑗(𝐼𝑚(𝑡)) =  𝐺𝐿𝑖𝑗(𝐼𝑚𝑅) − 𝐺𝐿𝑖𝑗(𝐼𝑚(𝑡)) (3.7) 

em que 𝐼𝐺𝐿𝑖𝑗 é o nível de cinzento inverso, 𝐺𝐿𝑖𝑗 é o nível de cinzento original,  𝐼𝑚(𝑡) é a imagem 

referente ao tempo 𝑡, 𝐼𝑚𝑅 é a imagem de referência e o i,j corresponde é a identificação do pixel. 

Esta subtração leva a uma inversão da relação entre os tons de cinzento e a massa volúmica, 

ou seja, quanto maior for o nível de cinzento, maior a massa volúmica de fluido contaminante. 

Apresentam-se na figura 3.13 as novas curvas de calibração que relacionam o nível de cinzento 

inverso e a massa volúmica de fluido contaminante. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 3.13 – Nível de cinzento para cada passo da calibração. a) meio liso, b) meio poroso. 

 

O processo de subtração de imagens é realizado para cada realização, pois cada realização tem 

uma distribuição de esferas diferente. A escolha da imagem de referência, 𝐼𝑚𝑅, difere consoante 

a posição da realização.  

Na figura 3.14, estão apresentadas: uma imagem em bruto referentes à realização 1.2.1 (figura 

3.14a) e a imagem obtida após a subtração da imagem de referência (figura 3.14b). 

 

a) b) 

  

Figura 3.14 – Aplicação da subtração da imagem de referência ao frame 3355 da realização 1.2.1. a) 
imagem em bruto; b) imagem obtida após a subtração da imagem de referência. 
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Na posição 1, a remoção da comporta vai provocar um rearranjar das esferas (ver figura 3.15), 

sendo a imagem de referência a primeira imagem onde não são visíveis alterações na disposição 

das esferas. Para a posição 2 a escolha recai numa imagem anterior à chegada de fluido 

contaminante. 

 

Figura 3.15 – Rearranjo do meio poroso. Diferença entre a imagem imediatamente anterior ao início do 
movimento vertical da comporta e a primeira imagem para a qual já cessou o movimento de rearranjo das 
esferas. O padrão de pontos brancos visível corresponde às esferas que mudaram de posição durante o 

processo. 

 

3.6.3 Delimitação da corrente superficial e determinação da sua velocidade 

propagação 

Com o tratamento até agora aplicado às imagens cruas, a corrente superficial está bem defenida. 

As imagens são cortadas de modo a conter apenas a corrente de densidade superficial. Para a 

delimitação da corrente de densidade, é usada a função bwperim do MATLAB que delimita a 

branco a fronteira corrente (ver figura 3.16). 

 

Figura 3.16 – Delimitação da corrente superficial e indicação da zona escolhida para a determinação da 
posição da frente da corrente (zona delimitada a azul). 

A determinação da velocidade de corrente é obtida através do conhecimento da localização da 

frente da corrente para cada frame. A localização da frente da corrente é conseguida através de 

um código em MATLAB que, num intervalo de altura onde está presente a frente de corrente 

(zona delimitada a azul na figura 3.16), percorrendo todas as colunas de montante para jusante, 

procura a primeira coluna com todos os níveis de cinzento nulos. A posição desta coluna 

corresponde à primeira coluna sem fluido contaminante, sendo considerada a posição da frente 
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da corrente, x. A evolução da frente de propagação da realização 1.1.1 está apresentada na 

figura 3.18. 

a) t = 2 s 

 

b) t = 3 s 

 

c) t = 4 s 

 

d) t = 5 s 

 

e) t = 6 s 

 

Figura 3.17 – Evolução ao longo do tempo da frente de propagação no interior do meio poroso (realização 
1.1.1).  

Os gráficos da evolução da frente da corrente vs tempo obtidos são adimensionais, nos quais a 

posição da frente de corrente adimensional é definida como x/X, onde x é a posição da frente da 

corrente e X = x0, em que x0 = 20 cm (posição da comporta). O tempo adimensional é definido 

como t/T, com T = X/u, onde  

u = √𝑔′ × ℎ0 . (3.8) 

Para a obtenção da velocidade, foi aplicada uma média móvel com uma janela de 5 pontos à 

posição da frente da corrente. 

 

3.6.4 Definição e delimitação das frentes e massa volúmica do fluido 

contaminante no meio poroso 

Ao observamos a imagem b) da figura 3.7, é possível observar que no interior do meio poroso, 

perto do fundo, a imagem apresenta uma tonalidade mais escura, devido ao facto de existir no 
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fundo do meio uma placa opaca. Esta placa não deixa entrar luminosidade que possa ser 

refratada para as esferas de cima, iluminando-as. Em sentido contrário, a parte do meio poroso 

que se encontra junto da superfície apresenta uma maior claridade, visto não ter nada que 

impeça a luz de entrar no meio. Quando é realizada a diferença de imagens, esta diferença nas 

tonalidades de cinzento do meio poroso é anulada. No entanto, com a passagem da corrente 

existe uma camada, de aproximadamente 1 cm, que fica mais clara que o restante meio 

aparentando uma rápida infiltração de fluido denso nessa parte (ver figura 3.18). Este aumento 

é causado pela corrente de densidade na superfície do meio poroso, que diminui a quantidade 

de luz que entra no meio, alterando os níveis de cinzento no primeiro centímetro do meio. De 

modo a não afetar os resultados é retirado este centímetro, pelo que a altura do meio 

apresentado nos resultados exibem 1 cm a menos que a Hb do ensaio respetivo. 

    

Figura 3.18 – Aumento de luminosidade no primeiro centímetro do meio com a passagem da corrente 
(imagens referentes à realização 1.1.1). 

Horizontalmente, nos ensaios da posição 1, existe um reduzir da região em estudo, pois o 

movimento das esferas provocado pela abertura da comporta altera a propagação da corrente 

no interior (este assunto não faz parte do âmbito desta tese, sendo um problema de geotecnia). 

As imagens iniciam-se 2 cm após a comporta, ou seja, na posição x = 22 cm. 

A propagação de fluido contaminante altera a luminosidade refletida no leito de esferas, 

salientando o ruído do meio poroso. A atenuação deste efeito é conseguida com a aplicação de 

um filtro gaussiano de grau 5. O grau do filtro foi determinado por tentativa e erro, de forma a 

existir uma continuidade no meio, sem o desvanecer demasiado. Na figura 3.19, estão 

apresentadas uma imagem anterior e uma imagem posterior à aplicação do filtro gaussiano. 

a) b) 

  

Figura 3.19 – Aplicação do filtro gaussiano ao frame 3355 da realização 1.2.1: a) antes da aplicação do 
filtro gaussiano; b) depois da aplicação do filtro gaussiano. 
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Apesar do filtro gaussiano ajudar a atenuar a frente de corrente, a delimitação da frente não está 

bem nítida. A sua definição foi conseguida por intermédio de um critério de limiar do nível de 

cinzento. Este limiar é arbitrário, escolhido por tentativa e erro, com o critério fundamental de 

obter um bom compromisso entre a necessidade de minimizar o ruído na definição da frente de 

onda e preservar a forma e o valor de massa volúmica da frente das plumas. Concretamente se 

o limiar for elevado é evidente que se ignora massa, e se o limiar for muito baixo a superfície 

apresenta descontinuidades violentas. Na figura 3.20 estão apresentadas imagens com um limiar 

de 4, 12 e 20, aplicado à zona de esferas do frame da figura 3.19. O limiar escolhido foi de 12. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 3.20 – Delimitação da frente de infiltração, do frame 3355 da realização 1.2.1, com diferentes 
limiares: a) 4; b) 12; c) 20. 

Uma vez definida a frente da corrente e a frente de infiltração, é possível realizar a sua 

delimitação, aplicando a função bwperim do MATLAB, delimitando a fronteira de branco, 

semelhante à delimitação da corrente superficial. 

Para uma melhor visualização e perceção da distribuição de fluido contaminante no interior do 

meio é aplicado um mapa de cor. Este mapa corresponde uma determinada cor para cada nível 

de cinzento. Como a cada nível de cinzento corresponde a uma massa volúmica diferente, o 

mapa de cor pode ser considerado um mapa de massas volúmicas. Não tendo a precisão das 

massas volúmicas do escoamento superficial face a todas as alterações às imagens no interior 

do meio, este fornece ainda assim informação relevante, permitindo realizar uma melhor análise 
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qualitativa à propagação de fluido contaminante no interior do meio. Na figura 3.22 está 

apresentada a aplicação do mapa de massas volúmicas. 

 

 

Figura 3.21 – Mapa de massas volúmicas (frame 3355 da realização 1.2.1). 

 

3.6.5 Determinação da velocidade de propagação da corrente no leito 

Através da delimitação da corrente no leito, é possível determinar a sua velocidade. É utilizado 

o mesmo método utilizado para o cálculo da velocidade da corrente superficial, diferindo apenas 

na altura da zona escolhida para a determinação da posição da frente da corrente (zona 

delimitada a azul na figura 3.23). Uma vez determinada a posição da frente para cada frame, é 

possível obter-se a velocidade da corrente.  

 

Figura 3.22 – Delimitação da corrente no leito e indicação da zona escolhida para a determinação da 

posição da frente da corrente (zona delimitada a azul). (realização 3.1.1, t =  220 s) 

A propagação de fluido contaminante no interior do meio é realizada pelos poros do mesmo, 

sendo um fenómeno tridimensional. Se ao longo da largura do canal existir uma maior quantidade 

de esferas, existe uma menor quantidade de fluido contaminante. Se pelo contrário existem mais 

poros, a quantidade de fluido contaminante é maior. As imagens obtidas são bidimensionais, 

sendo um somatório do que acontece ao longo da largura do canal. Quando existe uma maior 

quantidade de esferas ao longo do canal seguido de uma zona onde existam mais poros, vai 

existir um acumular de fluido contaminante na zona dos poros que é posterior à das esferas. Nas 

imagens obtidas, esta situação traduz-se na formação de uma intrusão de fluido contaminante 

desenvolvida numa posição ligeiramente mais avançada que a corrente. Com o avançar da 
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corrente, eventualmente, a corrente e a intrusão de fluido unem-se. Na figura 3.23 é possível 

visualizar uma destas intrusões de acumulação de fluido. 

 

Figura 3.23 – Acumulação de fluido contaminante. 

 

Para a obtenção dos gráficos adimensionais da frente da corrente vs tempo, a frente de corrente 

escala com x/H0, ou seja, com a altura do meio mais a altura de fluido acima do meio. 

Relativamente ao tempo, este escala com 𝑡√𝑔/𝐻0. 

 

3.6.6 Caracterização do comprimento de onda dominante das plumas e 

respetiva taxa de crescimento 

A caracterização das plumas observadas é fundamental para a caracterização do fenómeno de 

infiltração.  

Para uma análise da evolução da quantidade de fluido contaminante nas plumas, é escolhida 

uma linha horizontal no interior do meio poroso que não seja afetada pelo centímetro superior do 

meio e onde seja bem visível o desenvolvimento da pluma. A partir desta linha, são extraídos os 

valores dos níveis de cinzento ao longo do tempo, expressando a variação de massa volúmica 

deste fluido. 

O comprimento de onda dominante das plumas pode ser obtido através de uma análise espetral. 

Foram analisadas duas imagens por ensaio, com um intervalo de tempo de 30 segundos, sendo 

escolhidas 2 linhas horizontais distanciadas verticalmente por cerca de 1 cm entre si, de forma a 

serem obtidos resultados para diferentes estados de desenvolvimento das plumas. As imagens 

de cada ensaio foram cortadas de modo a apanhar apenas as plumas, para não haver 

interferências de zonas sem plumas nem de zonas em que existe interação entre a corrente no 

interior e as plumas. Aos dados de cada linha, foi aplicada a função fft do MATLAB que aplica a 

transformada de Fourier decompondo o sinal em frequências espaciais (1/px). O inverso da 

frequência espacial com maior amplitude corresponde ao comprimento de onda dominante. 

O comprimento de onda dominante pode ainda ser obtido por inspeção visual dos registos de 

níveis de cinzento. Para tal foram visualizados os valores máximos de nível de cinzento, obtendo-

se a distância entre estes, correspondentes aos comprimentos de onda relevantes, e 

subsequentemente realizando a média destes de forma a obter-se o comprimento de onda 

dominante. 
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A taxa de crescimento do comprimento de onda dominante das plumas, 𝜎, é obtida através da 

modificação da equação (2.10), e corresponde ao crescimento da amplitude associada a este 

comprimento de onda relativamente à frente média de infiltração.  

Para simplificar a linguagem, doravante designar-se-á por evolução ou crescimento da “pluma” 

a evolução da amplitude associada ao comprimento de onda dominante. 

O crescimento de uma pluma em particular, correspondente a um determinado 𝑘, é descrito por: 

�̃�𝑝(𝑡) = 𝛥𝑧0𝑒𝜎𝑡   (3.10) 

em que �̃�𝑝(𝑡) é a posição da pluma em relação à frente média de infiltração. A frente média de 

infiltração designa-se 𝑍 e define-se como a cota média da interface entre o contaminante e o 

fluido ambiente no leito: 

𝑍(𝑡) =
1

𝐿
∫ 𝑧(𝜂, 𝑡)

𝑥𝑓

𝑥0

 (3.11) 

em que 𝐿 = 𝑥𝑓 – 𝑥0  é o domínio longitudinal no qual se avalia a progressão da frente média de 

infiltração (por exemplo, o intervalo entre 𝑥0 = 0.71 e 𝑥𝑓 = 1.063 m na figura 3.24a), η é a variável 

muda que expressa o desenvolvimento longitudinal e 𝑧(𝑥, 𝑡) é a cota da frente de infiltração à 

distância x da origem e no instante t. Na posição 2, 𝑍 é referente a todo o comprimento da 

imagem em estudo. Na posição 1, como a propagação da corrente de densidade no interior do 

leito atrasa o desenvolvimento da frente de infiltração, 𝑍 é referente a apenas aos últimos 12 cm 

do comprimento da imagem, correspondente ao intervalo 39 a 49 cm do canal. 

Assim, tem-se 

�̃�(𝑥, 𝑡) = 𝑧(𝑥, 𝑡) – 𝑍(𝑡) . (3.12) 

A taxa de crescimento da pluma define-se a partir da posição da pluma definida como a cota 

mínima num intervalo em que, casuisticamente e por inspeção visual, se identifica a pluma: 

�̃�𝑝(𝑡) = 𝑚𝑖𝑛𝑙{�̃�(𝑥, 𝑡)} (3.13) 

em que 𝑙 corresponde ao intervalo de posições longitudinais no qual se identifica a pluma. Por 

exemplo, na figura 3.24 b), 𝑙 corresponde ao intervalo 0.870 a 0.919 m. 
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a) b) 

  

Figura 3.24 – Delimitação da: a) frente de infiltração; b) frente da pluma. 

 

Aplicando o logaritmo à equação (3.10) obtém-se: 

𝑙𝑛 (�̃�𝑝(𝑡)) = 𝑙𝑛(𝛥𝑧0) + 𝜎𝑡  . (3.14) 

Conhecendo os valores de �̃�𝑝(𝑡) (medições com base na análise de imagens), é possível a 

obtenção de 𝜎 através da regressão linear expressa pela equação (3.14). 

Para a obtenção da evolução adimensional Z, a escala geométrica mais relevante é função das 

propriedades do solo (d50 - Diâmetro pelo qual passam cinquenta por cento das partículas do 

meio, variação em torno do d50, fator de forma dos grãos), das propriedades do fluido 

(viscosidade e massa volúmica, traduzindo-se pelos números de Fr e Re) e da carga do fluido 

(h0). Escolhendo como base o d50, as restantes propriedades são constantes, pelo que 𝑧/𝑑50 é 

função de ℎ/𝑑50.  

A evolução da frente da pluma em relação à frente de infiltração (�̃�𝑝) é semelhante a Z, não sendo 

dependente da carga de fluido. Sendo assim, a normalização �̃�𝑝 é obtida através de �̃�𝑝/𝑑50. 

Relativamente ao tempo adimensional, este é obtido através de t√𝑔/𝑑50. Esta normalização 

apenas é válida para os instantes em que a evolução de �̃�𝑝 das plumas é semelhante entre si. 
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Considerações Iniciais 

Através dos ensaios realizados foram observadas três propagações distintas na forma de: 

1) correntes de densidade superficial (acima do leito poroso). Formam-se apenas se h0>0 

cm, tendo escoamento bidimensional vertical com desenvolvimento longitudinal. 

2) infiltração do fluido contaminante, na forma de plumas, proveniente do escoamento 

superficial. A infiltração ocorre em ensaios com Hb ≥ 5 cm e h0 > 0 cm, sendo um 

escoamento dimensional vertical e com desenvolvimento vertical. 

3) correntes de densidade no interior do meio poroso, visíveis quando Hb ≥5 cm. Também 

estas têm escoamento bidimensional vertical e com desenvolvimento longitudinal.  

Quando existem as duas últimas formas de propagação em simultâneo verifica-se que estas 

interagem entre si. 

Neste capítulo optou-se por estudar mais aprofundadamente os escoamentos no interior do meio 

poroso. Esta opção justifica-se por se considerar que são especialmente necessários avanços 

na investigação de correntes de densidade em meio poroso e nos mecanismos de interação 

entre estas e as frentes de infiltração. O estudo das correntes de densidade incide 

fundamentalmente na caracterização cinemática da frente de onda e na classificação da 

corrente. 

Primeiramente apresentam-se os resultados da corrente de densidade superficial, seguindo-se 

os resultados da infiltração. Posteriormente, estão apresentados os resultados da corrente no 

meio poroso e por fim a interação da infiltração com a corrente no meio. 

 

4.2 Corrente de densidade superficial 

Nos ensaios em que existe fluido acima do meio poroso (ver tabela 3.1), desenvolve-se uma 

corrente de densidade imediatamente após a remoção da comporta. O fluido contaminante 

propaga-se ao longo da superfície do meio poroso. Na figura 4.1 estão apresentadas imagens 

das correntes das realizações 1.1.1, 1.2.1 e 2.1.1, com a mesma altura de leito, Hb = 10 cm, e 

com alturas de fluido acima do meio distintas, respetivamente h0 = 10 cm e h0 = 2.5 cm. As 

imagens apresentadas são referentes aos instantes t = 5 s para a realização 1.1.1, t = 18 s, para 

a realização 1.2.1 e t = 12 s para a realização 2.1.1. De referir que não existem dados referentes 

à realização 2.2.1, não sendo visível a corrente nesta posição devido ao baixo valor de massa 

volúmica. 

A interface da corrente da realização 1.1.1 apresenta ondas derivadas das instabilidades KH, 

também evidentes na realização 1.2.1. A corrente da realização 2.1.1 apresenta uma interface 
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lisa sem instabilidades KH. Esta situação implica que o estado inicial condiciona a forma da 

corrente, pois o facto de a carga inicial (h0) ser reduzida, leva a uma propagação de fluido mais 

lenta, sendo predominantes os efeitos viscosos. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 4.1 – Delimitação corrente acima do meio: a) realização 1.1.1, t = 5 s (Hb = 10 cm, h0 = 10 cm); b) 

realização 1.2.1, t = 12 s (Hb = 10 cm, h0 = 10 cm); c) realização 2.1.1, t = 12 s (Hb = 10 cm, h0 = 2.5 cm). 

 

Os gráficos referentes à evolução da posição frente de corrente estão apresentados na figura 

4.2. Nos gráficos apresentados também está presente a linha da evolução da frente de corrente 

adimensional em meio liso segundo Rottman e Simpson (1983), permitindo comparar resultados 

para meio liso e quais os efeitos do meio poroso sobre a corrente.  

A altura real de fluido acima do leito de esferas, h0_r, pode não ser coincidente com a altura 

teórica h0 devido a erros experimentais na introdução de fluido utilizado no canal. Sendo assim, 

para a aquisição do tempo adimensional, na equação (3.8) substitui-se o valor h0 pelo respetivo 

h0_r. O tempo de início do ensaio corresponde ao primeiro movimento de remoção da comporta, 

mas o tempo de inicio da formação da corrente superficial não é semelhante em todos os 
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ensaios, p.e. a remoção da comporta pode não ter sido realizada com a mesma velocidade nas 

diversas realizações. De forma a comparar as realizações com os mesmos tempos, na posição 

1, ajustaram-se os resultados da posição da frente da corrente de forma a que o primeiro valor 

coincidisse com a linha de evolução adimensional segundo Rottman e Simpson (1983). Na 

posição 2, o ajuste de tempo que se aplica a cada realização é o correspondente ao ensaio da 

posição 1. Os valores para cada realização necessários para a obtenção do tempo adimensional 

assim como o ajuste de tempo estão apresentados na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Valores necessários para a obtenção do tempo adimensional e ajuste de tempo. 

Realização h0_r (cm) u (cm/s) T (s) Ajuste de tempo (s) 

1.1.1 10.04 12.12 1.65 0.333 

1.2.1 9.75 11.94 1.67 0.333 

2.1.1 2.36 5.87 3.41 1.1 

5.1.1 9.75 11.95 1.67 0.3 

5.2.1 10.07 12.14 1.65 0.3 

6.1.1 10.39 12.33 1.62 0.4 

6.2.1 10.24 12.24 1.63 0.4 

7.1.1 10.32 12.28 1.63 0.43 

7.2.1 10.38 12.33 1.62 0.43 

 

De acordo com Rottman e Simpson (1983), para correntes de densidade em meio liso, a 

transição entre a slumping phase e a fase autossemelhante acontece quando t/T = 20. A 

característica fundamental da slumping phase é o valor constante da velocidade da frente de 

onda. Os gráficos adimensionais referentes às realizações executadas (figura 4.2) caracterizam-

se por t/T < 20, pelo que as correntes se apresentam na slumping phase.  

A evolução da velocidade da corrente na slumping phase é constante, sendo que, para a linha 

da evolução de Rottman e Simpson, o seu valor adimensional é de 0.4369. De forma a comparar 

estes valores com os obtidos para cada realização, foi multiplicado este valor pelo U de cada 

realização (tabela 4.1). Na figura 4.3 estão apresentados os gráficos referentes à evolução da 

velocidade da corrente superficial para cada realização em estudo, assim como a linha de 

evolução da velocidade teórica de Rottman e Simpson (1983). 
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a) 

 

b)  

 

 

c) 

 

 
Figura 4.2 – Evolução da frente da corrente superficial ao longo do tempo. a) Ambas as posições; b) 

posição 1; c) posição 2. (- - -) Linha da evolução adimensional da propagação da frente de corrente em 
meio liso segundo Rottman e Simpson (1983). 
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a) Realização 1.1.1 

 

b) Realização 1.2.1 

 

c) Realização 2.1.1 

 

d) Realização 5.2.1 

 

e) Realização 6.2.1 

 

f) Realização 7.2.1 

 

Figura 4.3 – Evolução da velocidade da frente da corrente superficial. (- - -) Evolução da velocidade 
teórica de Rottman e Simpson (1983) para cada realização. 
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Através da figura 4.2b) é possível perceber que a carga da corrente, ou seja, a altura de fluido 

inicial, é determinante para a evolução da frente de corrente. Neste caso, a realização com menor 

carga (2.1.1), tem uma evolução mais lenta que a corrente da realização com maior carga (1.1.1). 

Relativamente ao ensaio 1, na corrente da realização 1.1.1 – figura 4.2b), é possível observar 

que esta segue a linha de evolução adimensional para leito liso. Já a corrente da segunda 

posição do mesmo ensaio, realização 1.2.1 – figura 4.2c), apresenta uma evolução abaixo da 

linha teórica, o que é esperado pois tem vindo a perder massa progressivamente (dado que 

corresponde à posição 2), levando a uma evolução menor da frente de corrente. Esta situação é 

corroborada com o decréscimo da evolução da velocidade (figura 4.3 a e b). 

No ensaio 2, é notória a desaceleração da frente de onda. Essa desaceleração decorre da perda 

de massa e, logo, de quantidade de movimento do fluido. O número de Reynolds da corrente 

diminui o que está associado ao aumento da relevância de forças viscosas. Assim, a 

classificação de Rottman e Simpson (1983) não parece ser adequada nos casos da propagação 

de correntes de densidade sobre leitos porosos uma vez que a velocidade da frente de onda não 

se mantém constante (efeito visível para t/T > 0.7 no ensaio 2, figura 4.2b). 

Ainda relativamente à realização 1.1.1, a semelhança da propagação da frente de onda com a 

linha de Rottman e Simpson pode ser consequência do fenómeno de incorporação de fluido 

ambiente na corrente a partir do meio poroso, na zona da frente de onda. Esta incorporação 

compensaria a perda de massa para o meio a montante da frente e poderia reduzir o gradiente 

de velocidades junto ao fundo e, logo, o trabalho das forças resistentes associadas à rugosidade 

do fundo. Por outras palavras, a corrente pode elevar subtilmente na parte frontal, diminuindo os 

efeitos da força de atrito do meio. Este efeito não é, todavia, evidente nas imagens da figura 4.1, 

que necessitariam de uma análise mais profunda, fora do âmbito temporal desta dissertação.  

Comparando as realizações 5.2.1, 6.2.1 e 7.2.1, é possível ver que a realização em meio liso, 

realização 7.2.1, segue a linha teórica de Rottman e Simpson (1983) (figura 4.2c). As duas 

restantes apresentam evoluções mais baixas. Este atraso não advém da perda de massa da 

corrente, mas é derivado da rugosidade do fundo do canal (Nogueira et al. 2013b). Nos gráficos 

da figura 4.3, é possível observar que a evolução da velocidade tem uma tendência constante 

apesar das ligeiras oscilações entre valores. Esta situação é consistente com o facto de as 

correntes estarem na slumping phase.  

 

4.3 Infiltração 

4.3.1 Considerações Iniciais 

Os ensaios correspondentes ao estudo deste fenómeno são os ensaios 1 e 2. O fenómeno é 

melhor observável nas realizações da posição 2. Nas realizações da posição 1 existe também a 

propagação da corrente no interior do meio poroso que afeta a infiltração, como veremos mais à 

frente. Na realização 2.2.1, por não ter muita carga, não é visível a formação de plumas ao longo 
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de toda a região de interesse, existindo apenas a formação de uma pluma, sensivelmente nos 

primeiros 10 cm da imagem. Sendo assim, as imagens principais para a descrição deste 

fenómeno serão referentes à realização 1.2.1. 

4.3.2 Caracterização das plumas 

Na figura 4.4 estão presentes imagens que permitem a observação do fenómeno de infiltração. 

Após a passagem da corrente superficial, o corpo da corrente fica na superfície do meio. Este 

fluido contaminante vai infiltrar para o interior do meio por intermédio de plumas. Consoante a 

propagação da frente de infiltração, existe a diminuição da altura do corpo da corrente superficial, 

como referido em por Ungarish (2009). 

 

a) t = 16 s b) t = 46 s 

  

c) t = 76 s d) t = 106 s 

  

e) t = 136 s f) t = 166 s 

  

Figura 4.4 – Infiltração de fluido mais denso no interior do meio poroso, plumas. 

 

Na figura 4.5 estão apresentados mapas de massas volúmicas, referentes à realização 1.2.1, 

para diferentes tempos. 
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a) t = 65s 

 

b) t = 95s 

 

c) t = 125s 

 

d) t = 155s 

 

e) t = 185s 

 

Figura 4.5 – Mapas de massas volúmicas da evolução das plumas (referentes à realização 1.2.1) 

Como visível na figura anterior, a evolução das plumas ao longo do espaço é vertical com sentido 

descendente, sem componente horizontal. A zona com maior valor de massa volúmica da pluma 

é no seu interior, sendo menor perto da sua fronteira. Também à medida que o tempo vai 

passando e a pluma se desenvolve, a massa volúmica da frente da pluma diminui devido a efeitos 
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de difusão no interior do meio poroso. É também percetível que para estágios mais avançados, 

existe uma separação da frente da pluma (figura 4.5 d) e e), posição 90 cm). 

A zona entre plumas não se desenvolve com a mesma rapidez nem com a mesma quantidade 

de fluido que as plumas (figura 4.5 posição 87 cm). Estas são zonas de saída de fluido ambiente, 

pelo que a quantidade de fluido contaminante nestas zonas é substancialmente menor. O seu 

desenvolvimento é lento, existindo momentos em que é visível um recuar da frente nestas zonas. 

Na figura 4.6, estão apresentados os níveis de cinzento ao longo do tempo, para a linha 

correspondente a z = 7.5 cm, das imagens referentes ao ensaio 1.2.1, assim como a identificação 

da linha na imagem. 

 

a) t = 45s b) t = 65s 

  

c) t = 185s d) t = 365s 

  

e)  

 

Figura 4.6 – a) a d) Evolução dos níveis de cinzento na linha 440 da realização 1.2.1; e) identificação da 
linha 440. 
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Através destas imagens, e lembrando que as plumas se apresentam como aumentos nos tons 

de cinzento das imagens, é possível perceber que à medida que existe a infiltração de fluido 

contaminante no meio, o fluido contaminante subsequente segue o mesmo caminho. Isto é 

verificado pela semelhança do desenvolvimento dos níveis de cinzento ao longo do tempo. Nos 

instantes iniciais, a infiltração de uma partícula de fluido contaminante é um processo aleatório. 

Quando a partícula de fluido encontra uma esfera, esta tanto pode ir para a direita como para a 

esquerda com a mesma probabilidade, tratando-se de um processo aleatório de Bernoulli (figura 

4.7). No momento em este vai para um dos lados, a probabilidade do restante fluido seguir a 

mesma escolha é maior do que ir pelo outro lado. Quando existe a confluência de fluido 

proveniente de cima, leva uma maior quantidade de fluido nesse poro. Apesar de ser um tema 

interessante, o estudo detalhado deste fenómeno não faz parte da presente tese. 

 

Figura 4.7 – Possíveis caminhos preferenciais do fluido 

 

4.3.3 Velocidade de infiltração da corrente de densidade superficial 

A velocidade de infiltração da corrente de densidade superficial foi obtida através da fórmula 

(2.4), tendo sido aplicada às realizações 1.1.1, 1.2.1 e 2.1.1. A permeabilidade do meio foi 

calculada segundo Bear (1972), através da equação 𝐾 = 0.617 × 10−11𝑑2 = 5.55 × 10−5 cm/s. 

As velocidades de infiltração para cada realização estão apresentadas na tabela 4.2.  

 

Tabela 4.2 – Velocidades de infiltração da corrente superficial. 

Realização 𝑤 (cm/s) 

1.1.1 0.0123 

1.2.1 0.0111 

2.1.1 0.0031 

 

Através da tabela 4.2 observa-se que existe uma diferença entre a velocidade de infiltração da 

realização 2.1.1 para as realizações relativas ao ensaio 1, que apresentam velocidades de 

infiltração semelhantes. A diferença entre velocidades de infiltração entre ensaios é relativa à 

carga da corrente superficial de cada um dos ensaios, referindo-se que quanto maior for a carga 

maior será a velocidade de infiltração da corrente de infiltração. 
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4.3.4 Comprimento de onda dominante 

Ao compararmos os resultados obtidos da análise espectral (tabela 4.3) e os gráficos da figura 

4.8, observamos que o comprimento de onda dominante obtido na análise não corresponde à 

distância entre as plumas verificada pelos máximos das plumas da figura. Numa tentativa de 

melhorar o sinal, foram retiradas as maiores frequências através da subtração de polinómios, de 

grau 2 a grau 6, e de modo a retirar as menores frequências foram utilizados coeficientes de 

Gauss mais agressivo, até ao coeficiente 20. Ainda assim, os resultados permaneceram 

inconsistentes. Este facto leva a concluir que a dimensão do sinal será, porventura, insuficiente 

para uma adequada caracterização espectral.  

A diminuição da zona em estudo nas realizações 1.1.1 e 2.1.1 é devida à rápida interação com 

a corrente interior (ver capítulo 4.5). Já a diminui ção da realização 2.2.1 é devida à lenta 

progressão da corrente superior, sendo que quando esta chega a meio da posição 2 já não existe 

desenvolvimento da corrente, levando a que não exista infiltração nessa parte da imagem. 

Sendo assim, para a obtenção dos valores de comprimento de onda dominante, procedeu-se ao 

método de inspeção visual. Os resultados estão presentes na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Valores de comprimento de onda dominante obtidos através da inspeção visual e análise 
espectral. 

Realização 

Comprimento de onda dominante (cm) 

Inspeção visual Análise espectral 

1.1.1 4.18 7.69 

2.1.1 3.87 3.85 

1.2.1 3.99 5.06 

2.2.1 3.62 7.05 

 

Através da figura 4.8 e da tabela 4.3, podemos inferir que o comprimento de onda dominante é 

semelhante entre realizações, indiciando que este não é influenciado pelo estádio inicial. 
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a) Realização 1.1.1 b) Realização 2.1.1 

  

c) Realização 1.2.1 

 

d) Realização 2.2.1 

 

Figura 4.8 – Localização do centro das plumas. 
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4.3.5 Taxa de crescimento 

De modo a quantificar a velocidade das plumas, selecionaram-se cinco plumas (p1 a p5) dos 

quatro ensaios. A identificação das plumas encontra-se na figura 4.9. Para a sua caracterização, 

o tempo inicial para o estudo da evolução das plumas coincide com a cobertura total da zona da 

pluma pela corrente superficial. 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Figura 4.9 – Identificação das plumas escolhidas. a) realização 1.1.1 (t = 60s); b) realização 1.2.1  

(t = 95s); c) realização 2.1.1 (t = 95s); d) realização 2.2.1 (t = 240s). 

 

A taxa de crescimento das plumas, tal como descrito no capítulo 3, segue a equação (3.14), onde 

o declive desta é a taxa de crescimento das plumas em relação à propagação da frente média 

p1_1.1.1 

p3_1.2.1 

 

p4_1.2.1 

 

p2_2.1.1 

 

p5_2.2.1 
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de infiltração. Para uma compreensão percetível dos resultados obtidos, é necessário perceber 

como se propaga a frente média de infiltração (Z). Na figura 4.10, apresentam-se as evoluções 

de Z para cada realização, e na tabela 4.4 estão apresentadas as respetivas velocidades médias. 

 
Figura 4.10 – Evolução da frente de infiltração média 

 

Tabela 4.4 - Velocidade média da frente de infiltração média 

Realização 
Velocidade média de Z 

(cm/s) 

1.1.1 0.0372 

1.2.1 0.0320 

2.1.1 0.0177 

2.2.1 0.0028 

 

Através da imagem e tabela anteriores, é possível observar que a evolução da frente de 

infiltração média para as realizações do ensaio 1 são semelhantes entre si. Nestas realizações, 

a evolução da propagação da frente de infiltração média é constante até sensivelmente t = 50 s, 

passando a evoluir mais lentamente a partir desse momento. 

Relativamente ao ensaio 2, as evoluções são bastante distintas. Na posição 1 (realização 2.1.1), 

a evolução da frente de infiltração média é baixa devido à presença da corrente de densidade no 

interior do meio (abordado no capítulo 4.5). Para a posição 2, a situação é ligeiramente distinta, 

pois a corrente superficial já chega com tão pouca massa que esta não possui carga suficiente 

para infiltrar, apenas infiltrando até à distância 90 cm do canal. Esta situação leva ao 
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subdesenvolvimento da propagação frente de infiltração média da realização 2.2.1, chegando a 

estagnar para t > 250 s. 

Passando para a evolução das plumas, estão apresentadas na figura 4.11 as evoluções de 

𝑙𝑛 (�̃�𝑝) em função do tempo, de acordo com a equação (3.14). A propagação da pluma p2_2.1.1 

não está apresentada neste capítulo, pois é a que menos se assemelha às restantes, sendo esta 

situação devida à interação entre a pluma e a corrente no interior, pelo que será discutida no 

capítulo 4.5. 

 

Figura 4.11 – Evolução do logaritmo da frente das plumas relativamente à frente de infiltração média. 

Através da figura anterior observa-se que o desenvolvimento da pluma p5_2.2.1, apresenta um 

desenvolvimento contínuo. Relembrando que �̃�𝑝 é a diferença entre a evolução da pluma e a 

frente de infiltração média (Z), e que a evolução de Z da realização 2.1.1 é muito baixa, o 

crescimento de �̃�𝑝 corresponde praticamente apenas ao desenvolvimento da pluma. 

O desenvolvimento das plumas correspondentes ao ensaio 1, apresentam duas fases que não 

são visíveis na pluma referente ao ensaio 2. Nos instantes iniciais, para t < 40 s, a evolução da 

pluma é menor que a evolução da infiltração média. Esta situação é consequência de um menor 

tempo necessário para formação completa da frente de infiltração média no ensaio 1, devido a 

uma mais rápida velocidade da corrente superficial. Ou seja, enquanto que no ensaio 1, o 

desenvolvimento inicial das plumas é semelhante ao da frente de infiltração média, no ensaio 2, 

é necessário mais tempo para a formação completa da frente de infiltração média, sendo que a 

pluma se vai desenvolvendo logo após a passagem da corrente, levando a um crescimento da 

pluma em relação à frente de infiltração média. 

Para os instantes finais, t > 100 s, apenas para as plumas p3_1.2.1, p4_1.2.1 aparentam 

estagnar o seu crescimento em relação à frente de infiltração média, sendo que para a pluma 

p3_1.2.1 aparenta existir um retrocesso da pluma em relação à frente de infiltração  

(t > 120 s). Esta situação pode ser consequência de a frente da pluma estar a sofrer efeitos 

provenientes do fundo do canal, uma vez que as plumas já estão bem desenvolvidas. Este efeito 
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não é visível na pluma p1_1.1.1 pois apenas existem dados até a pluma começar a sofrer 

interação por parte da corrente no interior. 

É interessante observar, que existe um crescimento semelhante para as plumas p1_1.1.1, 

p3_1.2.1, p4_1.2.1 e p5_2.2.1, no intervalo 50 < t (s) < 100. Os resultados adimensionais 

correspondentes a este intervalo de tempo estão apresentados na figura 4.12. 

 

Figura 4.12 – Evolução adimensional da frente das plumas em relação à frente de infiltração. 

Como referido as diferentes plumas apresentam uma evolução semelhante, indicando que a 

propagação da frente da corrente para este intervalo é independente da carga de fluido acima 

do meio. 

Aplicando uma regressão linear aos valores da figura 4.12 no intervalo de tempo 50 < t (s) < 100, 

segundo a equação (3.14), obtêm-se os valores para a taxa de crescimento das plumas 

apresentados na tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Taxa de crescimento das plumas para o intervalo (50 < t (s) < 100) 

Pluma Taxa de crescimento, 𝜎 (cm/s) 

p1_1.1.1 0.014 

p3_1.2.1 0.010 

p4_1.2.1 0.011 

p5_2.2.1 0.012 

Os presentes resultados vão de encontro ao que já foi referido, onde as plumas apresentam 

evoluções semelhantes, independentes da carga de fluido acima do meio.  
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4.4 Propagação longitudinal no meio poroso 

No interior da camada de esferas, existe uma corrente de densidade, com propagação 

longitudinal, distinta da corrente superficial que se propaga por cima da camada de esferas. Esta 

corrente no interior do leito, é observada em todos os ensaios em que Hb ≥ 1 cm, nomeadamente 

nos ensaios 1, 2, 3 e 4. De realçar que na realização 1.2.1 (ensaio 1, posição 2), a corrente não 

é quantificável devido à acumulação de fluido contaminante que já se faz sentir no fundo do 

canal, resultado da infiltração. Esta acumulação faz com que a corrente no interior quando 

chegue à posição 2 não seja distinguível nas imagens, pelo que não existem dados sobre esta 

realização em particular. 

Na figura 4.13 estão apresentadas as delimitações das correntes no interior do meio para cada 

realização.  

Para a realização da caracterização da corrente no interior do meio, o tempo inicial coincide com 

o inicio da remoção da comporta.  

 

a) Realização 1.1.1 (t = 120 s) 

 

b) Realização 2.1.1 (t = 95 s) 

 

c) Realização 2.2.1 (t = 1200 s) 

 

Figura 4.13 – Delimitação da corrente no interior do meio. 
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d) Realização 3.1.1 (t = 360 s) 

 

e) Realização 3.2.1 (t = 2533 s) 

 

f) Realização 4.1.1 (t = 530 s) 

 

g) Realização 4.2.1 (t = 6126 s) 

 

Figura 4.13 (cont.) – Delimitação da corrente no interior do meio. 

 

Através das imagens é possível observar que a presença de fluido contaminante acima do meio 

leva à existência de fluido contaminante ao longo de toda a altura do meio, para posições 

próximas da comporta (figura 4.13a e b). Esta situação leva a que na posição 1, os ensaios 1 e 

2 apresentem uma altura de corrente maior que o ensaio 3 (ensaios com Hb igual). Na posição 

2, a presença de fluido acima do meio não afeta a altura de corrente (figura 4.13c e e). 

Relativamente a ensaios em que h0=0 cm (ensaios 3 e 4), é possível observar que a altura da 

corrente não ultrapassa a metade da altura de fluido contaminante correspondente. Na 

realização 3.1.1, em que H0 = 10 cm a altura máxima da corrente é 5 cm, e na realização 4.1.1, 

H0 = 5 cm, a altura máxima é de cerca de 2,5 cm.  

Na figura 4.14 está apresentada a evolução da delimitação da corrente interior da realização 

3.1.1, onde é percetível a evolução da interface da corrente de densidade.  
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a) t = 120 s 

 

b) t = 240 s 

 

c) t = 360 s 

 

d) t = 600 s 

 

Figura 4.14 – Evolução da corrente no interior do meio poroso ao longo do tempo (realização 3.1.1). 

 

A partir das imagens é possível observar que a corrente apresenta uma interface definida em 

forma de S nos instantes iniciais e que há medida que esta vai progredindo no interior do meio 

poroso, vai alisando até se tornar numa linha reta, tal como Szulczewski e Juanes (2013) 

referiram, nas fases intermédias. Esta linha reta é também visível nas correntes da posição 2 

(figura 4.13 c, g e e).  

Os valores da altura total real de cada realização estão apresentados na tabela 4.6, sendo estes 

os valores utilizados para a obtenção dos valores adimensionais. 

Na figura 4.15 estão apresentados a evolução adimensional e dimensional da frente de corrente 

no interior do meio para as diferentes realizações, e na figura 4.16 os gráficos da evolução da 

velocidade para valores dimensionais. 
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Tabela 4.6 – Altura total real 

Realização H0_r(cm) 

1.1.1 20.61 

2.1.1 13.00 

2.2.1 13.07 

3.1.1 10.5 

3.2.1 10.38462 

4.1.1 5.815603 

4.2.1 5.664336 

 

a) 

 

b) 

 

Figura 4.15 – Gráfico da evolução da frente da corrente no interior do meio: a) adimensional, b) 

dimensional. 
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a) Realização 1.1.1 

 

b) Realização 2.1.1 

 

c) Realização 2.2.1 

 

d) Realização 3.1.1 

 

e) Realização 3.2.1 

 

f) Realização 4.1.1 

 

g) Realização 4.2.1 

 

Figura 4.16 – Evolução da velocidade da frente de corrente. 
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A variação da posição inicial na figura 4.15a) resulta do facto de os valores adimensionais serem 

relativos às alturas reais de fluido e não à posição do canal, como se procedeu na corrente 

superficial. A diferença de 15 cm nas alturas reais dos fluidos, leva à discrepância nos valores 

iniciais adimensionais. No entanto a diferença de 10 cm na altura H0 entre os ensaios 1 e 3 

representa uma diferença muito menor na discrepância inicial do gráfico adimensional que os  

5 cm entre os ensaios 3 e 4. Como a diferença entre os ensaios 1 e 3 se apresenta na altura de 

fluido acima do meio e a diferença entre os ensaios 3 e 4 se verificam para uma altura de fluido, 

que coincide com a altura total do meio, conclui-se que apesar da altura acima do meio ter 

influencia na propagação da corrente no interior do meio, esta não é tão determinante na 

propagação da corrente no meio como a altura do meio. 

Através dos resultados obtidos é possível afirmar que os efeitos viscosos são de extrema 

importância na propagação corrente no meio. É possível também observar que as correntes 

apresentam uma evolução mais rápida nos instantes iniciais, t < 200 s, e que a partir deste 

instante sua progressão atenua, de tal modo que para as correntes da posição 2, a sua 

velocidade é quase constante e com valores muito reduzidos. 

Em termos absolutos, é possível observar que as correntes de densidade no interior do meio 

apresentam menor evolução consoante a diminuição de H0_r. No entanto, para as correntes que 

apresentam fluido acima do meio (ensaio 1 e 2), estas são semelhantes entre si. Esta situação 

da propagação da corrente interior será discutida no capítulo 4.5. 

Através da análise adimensional, é possível observar que os valores relativos a correntes com 

Hb = 10 cm (ensaios 1, 2 e 3), colapsam mais ou menos ao mesmo tempo, tendo uma progressão 

semelhante entre si. Já a corrente relativa ao ensaio 4 está distinguida das demais, sendo mais 

rápida que as restantes. Esta diferença na evolução das correntes leva a crer que a propagação 

de correntes no interior do meio é dependente de Re, sendo que existem duas famílias distintas 

de Re consoante a altura do meio, uma para os ensaios com Hb = 10 cm e outra para Hb = 5 cm. 

 

4.5 Interação entre plumas e corrente de densidade no interior do 

meio 

A coexistência dos fenómenos de infiltração de plumas e corrente de densidade no meio leva a 

uma mútua interação entre ambos, provocando alterações nos resultados esperados. Esta 

interação é bem visível nas realizações 1.1.1, 2.1.1 e 2.2.1. 

Através da figura 4.13, a propagação adimensional da frente da corrente no interior é semelhante 

para as correntes referentes a uma altura do meio semelhante (ensaios 1, 2 e 3). No entanto, em 

termos absolutos (ver figura 4.17), as correntes dos ensaios onde existe fluido acima do meio 

são mais rápidas que as correntes do ensaio 3. Esta situação é consequência da presença de 

fluido acima do meio, que ao infiltrar vai exercer pressão sobre o fluido ambiente presente no 
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meio, que por sua vez adiciona uma pressão adicional sobre a corrente no meio, aumentando 

assim a sua propagação. 

 

 

Figura 4.17 – Evolução dimensional da frente da corrente no meio para ensaios com Hb = 10 cm. 

 

Relativamente à evolução das plumas, estas também sofrem alterações com a presença da 

corrente no interior do meio. Em particular, esta interação está bem presente na evolução da 

pluma p2_2.1.1. Na figura 4.18, está presente a sua evolução adimensional assim como a 

evolução da pluma p1_1.1.1 (pluma de realização na mesma posição) e da pluma p2_2.2.1 

(mesmo ensaio, mas posição diferente). 

 

 

Figura 4.18 – Evolução adimensional das plumas p1_1.1.1, p2_2.1.1 e p5_2.2.1. 
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A pluma p2_2.1.1 apresenta uma evolução distinta das demais. Esta situação é devida a um 

conjunto de fatores que a levam a sofrer interação da corrente mais cedo no seu 

desenvolvimento. A baixa carga da corrente superficial, promovendo a baixa velocidade da 

corrente superficial, faz com que o início do desenvolvimento da pluma em questão seja mais 

tardio (p.e. a pluma p1_1.1.1 inicia o seu desenvolvimento a t = 5 s e a pluma p2_2.1.1 inicia o 

seu desenvolvimento a t = 13 s a partir do início do respetivo ensaio). Também a posição da 

pluma p2_2.1.1 é mais próxima do início do canal que a posição da pluma p1_1.1.1 (ver figura 

4.9), pelo que a corrente no meio demora menos tempo a chegar à posição da pluma p2_2.1.1 

(as evoluções da frente da corrente no interior para ambos os ensaios são semelhantes, ver 

figura 17). Esta junção de fatores leva a que, quando a pluma inicia o seu desenvolvimento, 

exista uma resistência maior ao seu crescimento por parte da corrente no interior, levando a que 

esta tenha um comportamento totalmente diferente das restantes plumas. 

A influência da corrente de densidade no interior do meio sobre plumas é também visível na sua 

evolução espacial. Nas figuras 4.19 a 4.21, estão apresentados mapas de cores da evolução das 

plumas ao longo do tempo das realizações 1.1.1, 2.1.1 e 2.2.1 respetivamente.  

a) t=60s 

 

b) t=120s 

 

c) t=180s 

 

Figura 4.19 – Mapa de massas volúmicas da evolução da realização 1.1.1. 
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a) t=60s 

 

b) t=120s 

 

c) t=180s 

 

Figura 4.20 – Mapa de massas volúmicas da evolução da realização 2.1.1. 
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a) t=360s 

 

b) t=480s 

 

c) t=600s 

 

d) t=720s 

 

e) t=1320s 

 

Figura 4.21 – Mapa de massas volúmicas da evolução da realização 2.2.1. 
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da distância 38 cm a 50 cm das imagens da figura 4.19 observamos que as plumas, mesmo com 

a deformação provocada pela corrente, continuam a desenvolvem-se como plumas individuais. 

Particularmente nas figuras 4.19 e 4.20, é possível observar que a penetração das plumas no 

meio poroso, quando têm a corrente de densidade a passar por baixo, não é tão profunda. Isto 

deve-se ao facto de a corrente de densidade empurrar parte do fluido ambiente para cima de si. 

Este vai provocar uma maior resistência ao desenvolvimento vertical das plumas. 

É também percetível através da figura 4.21 que a pluma é empurrada para jusante ainda antes 

da corrente no interior chegar à região em estudo. 
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5. Conclusão 

 

5.1 Principais avanços do conhecimento e respetivo impacte 

O presente trabalho conseguiu dar um maior conhecimento sobre correntes de densidade num 

meio poroso. Os ensaios realizados permitiram esclarecer mecanismos associados à 

propagação de uma corrente de densidade num meio, observando que existem três tipos de 

escoamento distintos consoante as condições iniciais: 

1. Corrente de densidade superficial, quando existe altura de fluido acima do meio poroso; 

2. Infiltração da corrente de densidade superficial para o interior do meio, quando a altura 

do meio poroso é igual a 10 cm; 

3. Corrente de densidade no interior do leito, quando a altura do meio poroso é superior a 

1 cm. 

Os resultados obtidos apresentam várias novidades no conhecimento de correntes de densidade 

em meio poroso. Relativamente aos diferentes escoamentos observados foi possível concluir 

que: 

• Correntes de densidade sobre meios porosos: A carga a montante e a diferença de 

densidades determinam os regimes da corrente superficial. Quando a carga a montante 

é baixa, a corrente apresenta uma velocidade baixa e está no regime viscoso. A escala 

geométrica fundamental é a dimensão da comporta, e a escala cinemática obtém-se a 

partir da aceleração da gravidade reduzida e da carga inicial.  

Uma novidade apresentada é a caracterização de correntes de densidade sobre leitos 

porosos, onde se verifica que a velocidade de propagação é baixa devido à perda de 

massa para o interior do meio. 

• Infiltração: O mecanismo que origina a infiltração da corrente superficial é a inversão de 

estratificação dos fluidos, que conduz a instabilidades de Rayleigh-Taylor. As plumas 

apresentam desenvolvimento vertical descendente, com maior quantidade de fluido 

contaminante no seu interior, diminuindo à medida que se aproxima da sua interface. A 

sua taxa de crescimento não está de acordo com nenhuma escala conhecida, sendo 

dependente apenas do material do meio poroso e da ordem dos 10-2 cm/s. A carga de 

fluido acima do leito não influencia o desenvolvimento das plumas, quer em relação à 

taxa de crescimento, quer ao comprimento de onda destas. O esgotamento do fluido 

acima do leito, leva à semelhança do desenvolvimento da pluma com a propagação da 

frente de infiltração. 

• Corrente no meio poroso: propaga-se com desenvolvimento longitudinal provocada pelo 

desequilíbrio de massa volúmica no interior do meio poroso, apresentando uma interface 

entre fluidos bem definida. Velocidade muito inferior que a velocidade de correntes de 



72 

 

densidade superficiais, sendo proporcional ao número de Re. A corrente não é 

autossemelhante, nem adimensionalizável com a altura total de fluido, resultando de os 

efeitos viscosos serem muito relevantes.  

A presença de fluido acima da superfície do meio poroso leva a uma pressão adicional sobre a 

corrente no interior do meio, levando a uma maior velocidade de propagação da corrente no 

interior do meio. Já a presença da corrente de densidade no interior do meio provoca uma maior 

resistência ao desenvolvimento das plumas e uma deformação longitudinal das plumas no 

sentido da propagação da corrente. 

Os resultados e conclusões da presente tese podem ser aplicados a diversas áreas de estudo. 

Por exemplo, e dando resposta à motivação da tese, as escalas temporais mais adequadas 

podem ser aplicadas a ferramentas de modelação matemática no estudo de LM. O presente 

estudo permitiu também observar alguns fenómenos até à data desconhecidos, como a interação 

entre corrente no interior do meio com a frente de infiltração. 

 

 

5.2 Propostas para trabalho futuro 

O presente trabalho é apenas o início daquilo que se espera ser um conhecimento mais profundo 

da propagação de correntes de densidade em meio poroso, sendo o ponto de partida para mais 

estudos laboratoriais sobre a presente matéria. 

Os ensaios realizados tiveram em consideração um meio poroso homogéneo de igual 

granulometria. Esta situação apenas ocorre em situações ideais, não sendo representativo da 

realidade. Desta forma, um dos caminhos a seguir é a realização de ensaios com meios 

heterogéneos com diferentes granulometrias. 

Atendendo que não foram realizados os ensaios necessários para uma confirmação absoluta 

daquilo que é observável, é necessário a repetição destes ensaios para a sua corroboração, 

acrescentando a realização de mais ensaios em que se difere a altura de água, do meio poroso 

e da diferença entre eles. 

Por fim, esta tese é também um estímulo para o desenvolvimento de novos métodos de análise, 

nomeadamente na avaliação da velocidade do fluido contaminante no interior do meio poroso, 

assim como compreender qual o caminho preferencial do fluido contaminante nos instantes 

iniciais da infiltração, que no presente trabalho foi impossível de calcular. 
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Anexo 1 

 

O PIV (particle image velocimetry) é uma técnica indireta de medição de velocidades de 

escoamento. Esta requer pequenas partículas no fluido em movimento, idealmente em 

concentrações que não alteram as propriedades do fluido, partículas estas que se denominam 

de partículas de seeding. Esta técnica emprega um laser usado para iluminar as partículas de 

seeding numa secção de plano do escoamento. Esta é das técnicas menos intrusivas de medição 

de velocidade, sendo esta intrusão totalmente resultante da adição de partículas que poderão 

afetar o escoamento ou propriedades do fluido em si, não sendo necessário acrescentar 

instrumentação perto da região do escoamento sob medição. 

Relativamente ao estudo de escoamentos de fluidos, esta técnica é ideal para ambientes de 

investigação controlados, como laboratórios onde o escoamento está confinado a um canal, 

geralmente de vidro, com condições ótimas de visualização. Esta técnica tem sido aplicada em 

hidráulica desde o início dos anos 80, sendo que, e devido à sua dependência de software para 

análise de dados, a necessidade de grandes quantidades de memória, tem beneficiado 

grandemente com o avanço tecnológico, nomeadamente com o aumento de desempenho dos 

computadores (Ferreira, 2011). 

Como referido anteriormente, a técnica de PIV foi utilizada nos ensaios 15 a 22. Para a aquisição 

dos dados foi utilizado um PIV clássico comercializado pela Dantec®. Esta técnica, apesar de 

requerer unidades de produção de laser complexos, depende maioritariamente de software para 

a análise de dados pelo que existe uma quantidade de literatura considerável que descreve 

hardware, métodos e algoritmos de PIV (Adrian, 1991; Raffel et al., 2007; Tropea et al., 2007, 

entre outros). 

Este método tem como principal função a determinação da velocidade da corrente de densidade 

à superfície no meio poroso e como esta é afetada pelo meio. O método não é utilizável no 

interior do meio poroso, devido à refração que a folha de laser sofre por parte das esferas de 

vidro, não sendo esta zona visível nas imagens. 

A configuração do PIV utilizado neste trabalho contém uma cabeça de laser e correspondente 

lente, colocada de forma à folha de laser ser paralela ao comprimento do canal e estar a metade 

da largura do mesmo, um gerador de raios laser, uma câmara CCD, um sincronizador e um 

software de aquisição e controlo, sendo apresentados na figura A1.1.  

Um esquema da instalação do PIV está apresentado na figura A1.2. A produção da luz laser é 

controlada pelo gerador de raios laser. Enquanto este emite uma fina folha de laser pulsada, a 

câmara vai capturar a luz dispersa pelas partículas seeding em frames de imagens 

subsequentes. Para tal, é necessário o sincronizador para assegurar a sincronização entre a 
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emissão de luz e a aquisição da imagem. O sistema é controlado pelo software que é também 

usado para a maioria dos tratamentos de dados. 

Sempre que a câmara muda de posição, é necessário fazer a calibração da câmara. Para tal 

coloca-se o painel de xadrez no plano da câmara, no meio do canal cheio de água, no local onde 

passa a folha de laser e, com o programa em free running, foca-se o painel de xadrez. É usado 

o mesmo painel de xadrez da técnica de análise de imagem, que para estar completamente 

vertical no meio do canal encontra-se suportado por dois pés de 2 cm de altura, com uma ranhura 

de 1 cm. A calibração é feita com uma abertura de lente, F=4, de modo a ser bem visível o painel 

de xadrez para a sua focagem. 

 

a) b) c) 

  

 

 

d) e) 

  

Figura A1.1 – a) cabeça do laser; b) gerador dos raios laser; c) câmara CCD; d) sincronizador;  
e) DynamicStudio software 
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Figura A1.2- Esquema de instalação do PIV 

 

Visto que o fluido contaminante quando corado não é observável através desta técnica, fez-se 

um volume de fluido contaminante novo, com as mesmas características, mas em vez deste 

conter corante contém as partículas de seeding. Visto estas partículas serem pesadas e 

sedimentarem-se após algum tempo, estas são adicionadas momentos antes do início do ensaio 

ao fluido contaminante e misturada com vigor de modo a ficarem em suspensão. A sua 

quantidade foi determinada por tentativa e erro, de modo a estas serem visíveis na câmara e a 

não saturarem a imagem. Na imagem A1.3 está apresentado as partículas de seeding utilizadas 

e a sua quantidade. 

 

a) b) 

 

 

Figura A1.3 - Partículas de seeding e respetiva quantidade adicionada por ensaio 
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Os ensaios foram realizados com uma resolução 1600x1200 px2, trigger rate de 15Hz, um tbp 

(time between pulses)  de 15000 µs. A abertura da lente fecha para 11 de forma às partículas de 

seeding serem visíveis pela câmara, mas a não queimarem o sensor da câmara. Visto esta 

técnica usar laser, é fundamental o uso de óculos de proteção. 
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Anexo 2 

 

Os valores obtidos na medição de viscosidade nunca estabilizaram, estando apresentado na 

tabela seguinte o intervalo de valores obtido para cada velocidade, para ambos os fluidos. 

 

Tabela A1 - Valores de viscosidade medidos 

Velocidade (rpm) 

Viscosidade (cps - centipoase) 

fluido contaminante fluido ambiente 

min max min max 

60 1.54 1.74 1.33 1.39 

30 1.35 2.65 0.73 1.31 

12 1.25 1.64 0.96 1.44 

6 1.74 2.10 0.96 1.74 

3 3.47 4.64 0.00 3.07 

1.5 3.84 6.95 0.00 6.95 

0.6 11.6 15.4 0.00 9.62 

0.3 11.6 23.6 11.60 15.40 

 

 


