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Figura 4- Esquema de funcinamento 
do equipamento de Velocimetria de 

Partículas por Imagem (PIV) na 
configuração trifásica do reator.

O uso do PIV permitiu a obtenção de parâmetros para que as caracteristicas hidrodinâmicas dentro do reator fossem analisadas e comparadas com as simulações feitas em CFD

A simulação realizada em CFD para estre mesmo reator pode ser validada a partir da comparação com os dados obtidos experimentalmente com o auxílio do PIV. 

Foi possível observar a grande influência que o gás possui na hidrodinâmica no interior do reator, causando uma recirculação do líquido no reator e aumentando a velocidade média do 
líquido.
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Figura 1 - Geometria do 
reator UASB simulado 

utilizando CFD

Figura 2 -Modelo físico do 
reator UASB e quipamento 

PIV em funcionamento

O reator analizado se trata de um modelo 
físico de reator UASB préviamente modelado 
e simulado com o uso de CFD.

O modelo físico do reator foi construído em 
acrílico, permitindo a visualização do 
escoamento no seu interior, as dimensõs do 
reator podem ser observadas na Figura 1

A técnica para a análise do comportamento 
do fluido no interior do modelo físico foi a 
Velocimetria de Partículas por Imagem (PIV).

Situação do escoamento Partículas traçadoras Laser Utilização de filtro 540 
nm cut-off  nas 

câmeras 

Quantidade de lentes 
cilindricas posicinadas 

no emissor de laser

Bifásico (sólido - líquido) Esferas ocas de vidro Plano de laser Não 1

Bífasico (gás - líquido) Partículas fluorescentes 
VZ

Cone de laser Sim 2

Trifásico Partículas fluorescentes 
VZ

Cone de laser Sim 2

Os ensaios foram realizados em 4 diferentes situações 
para o escoamento no interior do modelo físico, para cada 
caso a configuração utilizada para o equipamento PIV foi 
diferente, como pode ser visto na Tabela 1 a seguir:

Figura 5 -Resultados para velocidade do 
líquido utilizando o PIV (esquerda) e 

simulado em CFD (Direita) para 
escoamento bífasico(gás-líquido)

Figura 6 -Resultados para velocidade do 
líquido utilizando o PIV (esquerda) e simulado 
em CFD (Direita) para escoamento trifásico.

Figura 7 -Resultados para 
velocidade do líquido 

utilizando o PIV escoamento 
bifásico (sólido-líquido).

 A utilização do PIV permitiu a obtenção de 
parâmetros para que as caracteristicas 
hidrodinamicas dentro do reator fossem analisadas e 
comparadas com as simulações feitas em CFD, 
dentre estes parâmetros, podem se destacar, campos 
vetorias para a velocidade do líquido, valores de 
velocidade médias, dentre outros, que toranaram 
possívell a comparação com só resultados obtidos em 
CFD

Alguns desse parametros podem ser observados na 
Figuras  5, 6 e 7.

Foi possível observar a grande influência que a fase 
gás possui sobre a velocidade no interior no reator, 
como pode ser observado na Tabela 2, que apresenta 
uma comparação entre as velocidades médias da 
fase líquida obtidas com o PIV e as calculadas em 
CFD, a velocidade é muito mais alta nas situações 
onde há a presença do gás (gás-líquido e trifásico).

Também é possível observar nos resultados que a 
presença do gás causa uma recirculação interna do 
líquido, o que proorciona uma melhor condição de 
mistura.

Situação do escoamento Velocidade Média do 
líquidoobtida pelo PIV

Velocidade Média do 
líquido calculada em 

CFD

Bifásico (sólido - líquido) 4.355 x 10-4 m·s-1 4.529 x 10-4 m·s-1

Bífasico (gás - líquido) 0.02341 m·s-1 0.02266 m·s-1

Trifásico 0.0321 m·s-1 0.0232 m·s-1

Tabela 1 - Configuração do equipamento PIV para cada situação analizada do escoamento.

Tabela 2 - comparação entre as velocidades médias da 
fase líquida obtidas com o PIV e as calculadas em CFD

Figura 3- Equipamento PIV: Emissor de laser, câmeras SSD, 
gerador de laser e Microcomputador 

mailto:gtmazzarotto@ucs.br

