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Reatores são amplamente utilizados para o tratamento de efluentes e a necessidade de otimização dos
mesmos tem sido um tema cada vez mais estudado. Esta otimização pode ser sob o ponto de vista das
reações e ou das suas condições fluidodinâmicas. Quando da análise fluidodinâmica, o foco é atuar sobre
os fluxos internos, intensidades turbulentas, campos de velocidade, dentre outros fatores; permitindo que
sejam realizadas alterações que maximizem sua eficiência. Esta pesquisa visa à operação de um modelo
em  escala  reduzida  de  um  reator  de  tratamento  de  efluentes  para  analisar  seu  comportamento
fluidodinâmico por meio de técnicas de PIV (Particle Image Velocimetry). Esta técnica, que permite a
visualização do fluxo interno de reatores de forma não invasiva, consiste em duas câmeras e um emissor
de  laser  comandados  por  um  computador  com  software  específico.  O  equipamento  emite  uma  luz  de
laser na forma de um plano que ilumina uma seção longitudinal do escoamento em intervalos de tempos
definidos, registrando, com as câmeras, a posição de partículas traçadoras que são estimuladas pela luz.
O  software  correlaciona  a  movimentação  das  partículas  para  ambas  as  câmeras  com  o  intervalo  de
tempo entre os pulsos do laser, o que permite calcular a velocidade e a direção do movimento de cada
partícula. O modelo em escala reduzida de 1:2 é um biorreator destinado ao tratamento de efluentes e à
produção de hidrogênio. Devido ao campo de visão das câmeras e resolução das imagens, a captura de
imagens do reator foi dividida em 12 seções, sendo necessária para cada seção a calibração das câmeras
e o ajuste de foco e abertura das lentes. Em testes preliminares, analisou-se o número de capturas ideal
para as tomadas de imagens, que resultou em 20 e 40 imagens. O tempo de delay  entre os pulsos do
laser é menor próximo à entrada e à saída do reator, devido à maior velocidade do líquido nessas zonas.
A  vazão  de  operação  foi  de  0,0030  m³/s,  assim como no  reator  em escala  real.  Os  resultados  gráficos
demonstram os campos vetoriais médios, linhas de fluxo, gráficos de velocidades em diferentes alturas,
retratando o comportamento do fluxo ao longo do reator, bem como permitem determinar a velocidade
média do escoamento em 0,04 m/s. Este projeto viabilizará outros projetos que implicam em uma análise
não intrusiva e que considere os aspectos hidrodinâmicos presentes nos reatores, além de proporcionar a
validação de modelagens computacionais já realizadas para este reator.
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