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O objetivo deste estudo foi modelar através de fluidodinâmica computacional, utilizando o software Fluent
16.2  e  modelo  bifásico  gás/líquido,  um reator  gas-lift  de  circulação  interna  utilizado  no  tratamento  de
vinhaça  para  geração  de  biogás.  A  fluidodinâmica  computacional  (CFD)  é  a  área  que  estuda  o
comportamento de sistemas de fluidos através de equações matemáticas solucionadas com o auxilio de
recursos computacionais.  Essa ferramenta possibilita,  entre outras aplicações,  a resolução de equações
relacionadas  a  sistemas  multifásicos.  A  transferência  de  momento  interfacial  entre  as  fases  pode  ser
descrita  principalmente  pelas  forças  de  arraste  interfacial;  sustentação  e  de  massa  virtual.  Para
simulações  em  reatores  do  tipo  gas-lift  ou  coluna  de  bolhas,  diversos  autores  como  van  Baten  et  al.
(2002) e Hibiki et al. (2007) consideraram principalmente as forças de arraste interfacial e força de massa
virtual.  Reatores  do  tipo  gas-lift  são  uma  adaptação,  para  processos  anaeróbios,  do  reator  air-lift
substituindo  o  oxigênio  por  gases  tais  como  CO2  e  CH4.  Estes  reatores  apresentam  uma  mistura  mais
efetiva  devido  a  circulação  do  liquido  que  ocasiona  uma  maior  turbulência.  Este  fenômeno  aumenta  o
tempo de contato entre o substrato e o efluente, ocasionando uma maior eficiência na remoção da carga
orgânica e por consequência um aumento na produção de biogás. É amplamente utilizado em processos
onde há a necessidade de boa qualidade da mistura como, por exemplo, bioprocessos e tratamento de
efluentes.  Para a  simulação computacional  foi  gerada através do software ICEM uma malha hexaédrica
com 496.314 volumes de controle, a partir da geometria simplificada de meio reator. A hidrodinâmica do
escoamento bifásico gás/líquido foi simulada utilizando-se um modelo Euleriano-Euleriano, tridimensional.
A transferência de momento interfacial entre as fases foi calculada levando em consideração as forças de
arraste (FD) e de massa virtual (Fmv). O modelo utilizado para o cálculo do coeficiente de arraste (CD) foi
o proposto por Schiller-Naumann (1933). Para o cálculo da Fmv foi utilizada constante de 0,5. Para a fase
líquida foi ativado o modelo de turbulência k-ε realizável, e considerada a força de dispersão turbulenta
utilizando o  modelo  de Lopez-de-Bertodano (1991).  O perfil  de velocidades obtido está  coerente com o
proposto pela literatura, demonstrando a recirculação interna do líquido após a saída do gás no topo do
reator.
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