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Gráficos da velocidade do fluxo em função da coordenada X do reator em diferentes alturas: 

Campo de vetores (esquerda) e linhas de fluxo (direita).
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Esquema de 
funcinamento do 
equipamento de 
Velocimetria de 
Partículas por 
Imagem (PIV).

Devido ao campo de visão das 
câmeras e por questões de 
definição de imagem, a captura 
de imagens do reator foi dividida 
em 12 seções.

Reator modelo em escala de 1:2 (esquerda) e 
PIV em funcinamento (direita).

A técnica de PIV (Particle Image Velocimetry) 
permite visualizar o fluxo interno do reator de 
forma não invasiva considerando os aspectos 
hidrodinâmicos presentes. 
O PIV se dá pela emissão de um plano de 
laser que ilumina uma seção longitudinal do 
escoamento em intervalos de tempos 
definidos, registrando a posição de partículas 
traçadoras estimuladas pela luz do laser. 

O uso do PIV resultou na obtenção dos campos vetoriais das velocidades, permitindo analisar graficamente este parâmetro para diferentes seções do 
escoamento.

A velocidade média do reator resultou em aproximadamente 0,04 m/s, ajustando-se aos resultados obtidos na modelagem computacional obtida por 
Maurina et. al. (2014). 

Esta pesquisa viabilizará diversos outros projetos que implicam em uma análise não intrusiva e que considere os aspectos hidrodinâmicos presentes nos 
reatores, além de proporcionar a validação de modelos computacionais destes reatores.
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Promover alterações evitando condições que reduzam a eficiência de 
tratamento, tais como curtos-circuitos e zonas mortas.
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Operação de um modelo em escala reduzida de um reator de tratamento de efluentes 
para analisar o seu comportamento fluidodinâmico com a utilização de técnicas de PIV.
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