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RESUMO --- Questões de aeração forçada ou natural estão intimamente ligadas à capacidade 
de autodepuração dos corpos hídricos, ou seja, oxidar substâncias agressivas para resultar em baixo 
teor de toxicidade. Uma das etapas do processamento consiste na dissolução de oxigênio em água e, 
para tal, utilizam-se aeradores que são unidades onde o ar é borbulhado no meio líquido, o qual 
desloca-se em regime contínuo de escoamento. Neste faz-se um estudo bibliográfico para dar 
respaldo a forma metodológica para obtenção experimental de valores de viscosidade turbulenta e 
sua inserção em modelagem fenomenológica da transferência de oxigênio das bolhas de ar para o 
meio líquido. Tais modelos podem contribuir aos estudos de gestão de recursos hídricos ou em 
operações nos tratamentos de efluentes líquidos. O método experimental a ser estudado é a 
velocimetria por imagem de partículas, no qual é possível obter velocidades instantâneas do fluido. 
Assim, os valores de viscosidade turbulenta serão obtidos para serem usados em modelagem da 
transferência de oxigênio, contribuindo nos estudos de aeração de corpos hídricos. 

ABSTRACT --- Forced or natural aeration are on to the capacity of self purification of the water 
collection  that is, to oxidate aggressive substances to result in low text of toxicity. One of the stages 
of the processing consists of the dissolution of oxygen in water and, for such, aerator are used that 
are units where air is bubbled in the half liquid, which are dislocated in continuous regimen of 
draining. In this a bibliographical study becomes to give to endorsement the methodology form for 
experimental attainment of values of turbulent viscosity and its insertion in phenomenology 
modeling of the transference of oxygen of the air bubbles for the half liquid. Such models can 
contribute to the studies of management of hydrics resources or in operations in the treatments of 
effluent liquids. The experimental method to be studied is the velocimeters for particle image, in 
which it is possible to get instantaneous speeds of the fluid. Thus, the values of turbulent viscosity 
will be gotten to be used in modeling of the oxygen transference, contributing in the studies of 
aeration of water collection. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As técnicas de visualização de escoamentos tiveram um grande crescimento na década de 70, 

com métodos pioneiramente introduzidos, nas áreas de Laser, LDV (Laser Doppler Velocimetry) e 

PIV (Particle Image Velocimetry).  

A técnica PIV é muito utilizada para visualização de escoamentos de interesse na engenharia, 

pois este sistema de velocimetria de imagens de partículas consiste de um sistema de iluminação e 

um sistema de aquisição de imagens. 

Por se tratar de técnica óptica não invasiva, tem sido cada vez mais utilizada em problemas 

complexos. A técnica consiste em se observar uma região do escoamento iluminada por pulsos de 

laser. A região iluminada fazendo-se passar um feixe laser por uma lente cilíndrica. A cena 

observada por uma câmera CCD que captura as imagens das partículas (luz espalhada). São vários 

os desafios a serem superados para o aperfeiçoamento da técnica, do método de inseminação das 

partículas ao processamento para estimar a energia cinética turbulenta. Serão discutidas as técnicas 

de medição e os desafios do processamento relacionados a técnica PIV. 

Nos últimos dez anos, com a introdução de câmeras digitais CCD (charge coupled device), 

com o desenvolvimento de placas de aquisição e de microcomputadores mais rápidos e de grande 

capacidade de memória, teve início o processamento computacional aplicado à dinâmica de fluidos 

e à aerodinâmica, tanto bidimensional como tridimensional.  

Desta forma a dissolução de oxigênio em água é uma importante etapa no processamento de 

efluentes poluentes, que poderá ser explorada através da técnica acima mencionada. Os 

microorganismos degradantes necessitam do oxigênio para oxidar compostos orgânicos e 

mineralizá-los em substâncias menos agressivas ao meio ambiente e à saúde humana. Na natureza a 

dissolução se faz através da interface água-ar ajudada pelos turbilhões, dado um regime de 

escoamento turbulento em corpos hídricos. Naturalmente, a eficiência de transferência pode ser 

baixa, mas a área de contato é significante. 

 Para se realizar essa dissolução em um ambiente controlado, onde a área exposta da 

interface não tem proporções satisfatórias, o modo mais fácil é borbulhar ar no meio líquido 

escoante para melhorar a transferência de oxigênio. O aerador (tanque de aeração) é a unidade 

responsável por esse processamento e suas configurações são várias, partindo desde simples tanques 

até torres de bandejas, operados em diversas formas. O motivo de tanta variação é buscar a maior 

eficiência possível na transferência de massa do oxigênio para a água.  

A aeração natural, sem bolhas e quebra de superfície, exemplifica a água em regime 

turbulento, e, Schulz (1985 e 1989) mostra uma vasta bibliografia a respeito, enfocando as teorias 

básicas mais aceitáveis para explicar o fenômeno. As investigações nestes estudos citados acima 
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foram realizadas em tanques agitados onde o oxigênio era transferido somente pela superfície e 

carregado para o seio líquido através dos movimentos turbulentos na interface. 

Os regimes de escoamentos na natureza são essencialmente turbulentos, e todos os 

mecanismos de transferência dependem da magnitude da intensidade de mistura originada pelos 

turbilhões. Assim sendo, o grau de absorção de oxigênio na água, também é função da intensidade 

de agitação turbilhonar. 

Considerando o acima exposto, procurar-se-á avaliar, no presente estudo, a dispersão 

turbulenta em aeração de corpos hídricos usando a técnica da Velocimetria Por Imagem de Partícula 

(PIV), para que os valores de viscosidade turbulenta sejam obtidos para serem usados em 

modelagem da transferência de oxigênio contribuindo nos estudos de recuperação da qualidade da 

água. 

 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aeração 

A questão da aeração natural está ligada ao processo de autodepuração, ela é dada 

naturalmente pelos mecanismos de transporte, devido ao movimento do corpo hídrico, o qual 

apresenta-se com baixa eficiência. 

A quantidade e a concentração dos efluentes requerem área de troca significativa, 

incompatível com a área superficial dos corpos hídricos. Devido aos problemas decorrentes da 

poluição, é preciso a intervenção do próprio homem para aumentar a área de transporte de oxigênio 

dissolvido (OD), através da aeração forçada, onde a quantidade de bolhas provê uma significante 

área de troca. A intensa agitação devido ao deslocamento, decorrente do empuxo, aumenta ainda 

mais a aeração forçada. Assim, a aeração forçada é largamente empregada no tratamento de 

efluentes líquidos. (CIRPKA et al, 1993). 

 

Escoamento turbulento 

A estrutura do escoamento no regime turbulento é caracterizada por movimentos aleatórios, 

tridimensionais, de partículas fluidas, adicionais ao movimento principal. (ROBERT W. FOX, 

2000). 

Naturalmente inferimos que escoamentos mais agitados transferem mais quantidade de 

movimento do que escoamentos menos agitados. Isso porque há volumes macroscópicos de fluido 

que transitam aleatoriamente pelo escoamento com maiores velocidades. Assim, conclui-se que a 

viscosidade turbulenta é função do estado de agitação turbulenta no escoamento considerado. Essa 

característica é relevante porque mostra que o coeficiente de proporcionalidade pode ser função da 
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posição que se está considerando no escoamento. Ou seja, um mesmo escoamento pode apresentar 

um perfil de viscosidade turbulenta (SCHULZ, 2003). 

A viscosidade turbulenta é definida pela equação: 

χ
µµτ

∂

∂
+−=

V
t )(  

(1) 

 

Técnica PIV 

A técnica PIV é utilizada na obtenção das imagens para determinação dos campos de 

velocidade instantâneos e tamanho de bolhas em um campo bi-dimensional do escoamento. A 

técnica PIV consta de um feixe de luz que ilumina quaisquer partículas suspensas no escoamento 

que passam pelo campo bidimensional do feixe. Tal luminosidade destaca as partículas que 

acompanham os movimentos do fluido, podendo ser fotografadas em alta freqüência de numero de 

quadros por segundo. A correlação desses dados fornece as velocidade locais do fluido. 

LIU et al, (2006) estudaram o comportamento das bolhas em uma coluna retangular usando 

PIV. Onde as bolhas levantam-se em uma corrente num líquido estagnado. Os campos líquidos 

instantâneos do fluxo medido por PIV mostraram as diversidades de como as bolhas sobem em 

trajetos diferentes. A correlação obtida neste trabalho pode razoavelmente predizer a velocidade 

terminal da bolha, mais convenientemente dos parâmetros obtidos, tais como, propriedades líquidas, 

taxa de fluxo do ar e a freqüência da formação da bolha. 

SALLA (2006) utilizou em sua pesquisa o método PIV na obtenção das imagens para 

determinação dos campos de velocidade instantâneos e tamanho de bolhas em um campo 

bidimensional. Uma das principais vantagens deste método é que se trata de um método não-

intrusivo, o qual não atrapalha o escoamento normal das bolhas. 

SOUSA et al, (2006) estudaram o efeito da expansão do gás na velocidade da bolha de formato 

elipsoidal experimentalmente. O campo de velocidade no líquido a frente da bolha foi medido por 

PIV. Baseando-se em dados precisos, concluiu-se que: 

- a velocidade da bolha aumenta devido a expansão do gás ser igual à velocidade máxima 

no deslocamento do líquido à frente; 

- se a contribuição prévia da velocidade total da bolha for subtraída, o valor corrigido da 

velocidade da bolha se torna independente do comprimento da bolha. 

FAN et al, (2005) realizaram experimentos sobre o fluxo sólido-líquido em um tanque usando 

DPIV (Digital Particle Image Velocimetry), e todos os resultados de simulação foram comparados 

com os desses experimentos. Essa comparação confirmou que os resultados são confiáveis. A 

influência na velocidade de propulsão no campo de fluxo e nas orientações também foram 

investigadas. As seguintes observações foram obtidas: 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

- o método para calcular orientações de partículas pequenas usando a evolução de um corpo 

rígido em um tanque agitado foi apresentado; 

- o campo de fluxo turbulento sólido-líquido envolvendo partículas pequenas com um grande 

espectro de raio foi simulado em um tanque agitado. Os resultados da simulação estão de acordo 

com os resultados dos experimentos. Isso prova que o método empregado e os resultados são 

confiáveis; 

- o campo de fluxo turbulento sólido-líquido envolvendo partículas pequenas foi comparado 

com o campo de partículas esféricas e verificou-se que há uma pequena discrepância entre os 

componentes de velocidade devido ao grande impacto do propulsor; 

- a variação da orientação em um campo de fluxo turbulento tridimensional foi estudado. As 

orientações simuladas estão de acordo com os dados experimentais; 

- influências da velocidade de propulsão no campo de fluxo e nas orientações foram 

investigadas. Foi visto que com o aumento da velocidade de propulsão, tanto a velocidade média 

quanto a velocidade de flutuação aumentam. As orientações tendem para baixo com o aumento da 

velocidade de propulsão na região próxima ao propulsor, enquanto que na região longe do propulsor 

a velocidade de propulsão exerce um baixo impacto nas orientações de partículas pequenas. 

BALDI et al, (2004) usaram esta metodologia para medir velocidades médias em um tanque 

agitado por turbina, onde foram determinadas medidas direta da distribuição feita com PIV, com 

informações úteis para uma estimação exata de projetos futuros. Apesar da quantidade de 

informação substancial e detalhada obtida nos tanques agitados para as distribuições de velocidades 

médias e níveis de turbulência, a determinação exata da taxa da dissipação de energia cinética 

turbulenta apresentou-se como um desafio, pois as escalas dissipativas que necessitam de solução 

apresentam-se com tamanhos pequenos. 

FAN et al, (2004) utilizaram a técnica PIV para caracterizar a instabilidade do fluxo em 

tanques mecanicamente agitados, os quais foram explorados através de análise multi-escalar em 

testes padrões. Investigações adicionais mostraram que estes testes padrões eram complexos, onde a 

macro-instabilidade (MI) aparece como interruptor entre eles. A função de distribuição da 

probabilidade de um ponto de vista matemático foi introduzida para extrair a informação da MI no 

campo de velocidade, onde a distribuição bidimensional de MI e sua dependência ao número de 

Reynolds foram estudadas. Os resultados mostraram que a análise da probabilidade através da 

função de distribuição espectral pode ser usada com sucesso na quantificação relativa das macro-

instabilidades. Comparando com a técnica visual de observação este novo método de análise através 

de PIV é mais objetivo e pode ser usado para dar compreensão profunda às propriedades espaços-

temporais da macro-instabilidade. 
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WEITBRECHT et al, (2002) usaram PIV para turbulência gerada em escoamento 

bidimensional representativo de rios e canais de águas rasas. A técnica PIV foi usada para medir a 

dinâmica do fluxo na superfície da água. Trata-se de um método que foi desenvolvido usando as 

vantagens da alta taxa de captura das partículas em movimentos com câmeras de alta precisão. 

Além da determinação de condições médias do fluxo de características turbulentas, com este 

método é possível seguir as grandes estruturas coerentes bidimensionais. As medidas foram 

realizadas na superfície da água, e a medida da velocidade que descreve a geração e a evolução 

destes movimentos coerentes foi o alvo principal desta investigação. Neste caso o plano de medição 

é a própria superfície da água que significa que para a iluminação, até luzes comuns poderiam ser 

usadas, contanto que a superfície da água não seja perturbada fortemente por movimentos de onda. 

Em alguns casos as medidas foram executadas usando uma folha clara para iluminar o plano de 

medição, e apresentou medidas seguindo a partícula na superfície da água. As partículas foram 

distribuídas manualmente na superfície da água. Com esse método medidas de parâmetros de 

turbulência geradas pelas grades puderam ser determinadas. A Figura 1 mostra medidas PIV 

segundo a metodologia do autor, evidenciando que esta técnica é aplicável em qualquer sistema 

aproximadamente bidimensional, cuja superfície possa ser representativa do escoamento global, 

considerando a turbulência. É aplicável em problemas de canais rasos.  

 
Figura 1 – Campos de velocidades obtidos com a técnica PIV em canais rasos.                                  

(Fonte: Weitbretch et al, 2002). 
 

ORLINS et al, (2000) observaram as variações temporais entre turbulência na superfície livre 

e o transporte de massa, usando para tal procedimento a técnica PIV. Os autores obtiveram dados de 

oito sub-regiões da superfície da água, velocidade, vorticidade e o divergente bidimensional foram 

calculados em função do espaço e do tempo de cada região. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
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A parte experimental deste estudo será realizada no laboratório de Hidráulica Ambiental, o 

qual encontra-se localizado no Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada (CRHEA) da 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Neste laboratório a planta experimental constitui-se de um aerador de fluxos cruzados sem 

agitação mecânica conforme observado na Figura 2. 

O canal mede 5m de comprimento, 350 mm de altura e 200 mm de largura, sendo de acrílico, 

que facilita a visualização do escoamento das plumas de bolhas efeitos dos turbilhões e de 

traçadores. Esse canal, adaptado para aerador, já foi usado para ensaios a respeito de cavitação 

(CARVALHO, 1997) e ensaios para o controle de aeração (CORRÊA, 2006). A alimentação do 

tanque será feita com água de abastecimento local, submetida à de aeração química com sulfito de 

sódio. 

 

Figura 2 – Planta experimental do tanque de aeração a ser adaptado de um canal aberto. Dimensões. 
Disposição do sistema para aquisição de dados e controle. A obtenção de imagens para o PIV 

será realizada na secção de borbulhamento. 
 

O sistema de iluminação utilizado será composto por um laser pulsátil de Nd:YAG (Minilaser 

IITM, New Wave Research, CA, EUA) com dupla cavidade de emissão e freqüência de 10 Hz cada 

e um sistema óptico. O laser possuiu diâmetro de 4,45±0,05 mm, comprimento de onda de 532 nm, 

energia de 18 mJ por pulso, e duração de 10 ns por pulso. O sistema óptico compreendeu uma lente 

cilíndrica (f = 5 cm) e uma lente esférica (f = 80 cm), ambas convergentes, formando um plano de 

iluminação de 8 cm de altura e 3 mm de espessura.  

O sistema de aquisição de imagens utilizará uma câmara CCD de 4 Mpixels (PowerviewTM 

Plus, TSITM Inc., MN, EUA) em conjunto com uma lente objetiva (f = 60 mm). As imagens serão 

digitalizadas pela placa digitalizadora ITI Image Capture (Coreco ImagingTM Inc., MA, EUA) com 

taxa de aquisição de imagens de 30 Hz. O laser, a câmara CCD e a placa de digitalização foram 

sincronizados por meio do programa InsightTM 6.1 (TSITM Inc., MN, EUA) e por um 
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sincronizador TSITM, modelo 610032. A sincronização entre o laser e a câmara foi realizada de 

maneira a ocorrer o registro de apenas um pulso de iluminação por imagem, evitando a 

sobreposição de imagens. 

Para obter perfis de velocidade no canal, será usada a técnica de velocimetria por imagem de 

partícula (PIV). Nesta técnica um feixe luminoso em forma de lâmina (light sheet) originado com 

laser de vapor de cobre (Oxford Laser LS-20-10 20W, disponível no laboratório) corta o tanque no 

sentido longitudinal, conforme a Figura 3 e uma câmera CCD na lateral do tanque captura várias 

imagens enquadrando a área luminosa. 

 

 

Figura 3 – Esquema da montagem com laser - vapor de cobre e câmera CCD para procedimentos 
com a técnica PIV no canal aerador 

 

As medidas de velocidade serão realizadas a partir do processamento das imagens, pela 

determinação da distância ou trajetória percorrida pelas partículas, sendo o espaço para estes casos 

medido nas imagens a partir do número de pixel existente entre cada posição considerada, levando-

se em conta a sua equivalência com a medida física real do local do experimento.  

O tempo de deslocamento para o cálculo da velocidade é determinado pelo tempo de 

obturação da câmera. Os métodos utilizados para inspecionar as imagens são baseados em 

propriedades estatísticas, leis matemáticas apropriadas ou particularidades reconhecidas que 

existam nas imagens, tais como correlação, autocorrelação, arrasto e rastro.  

Na técnica PIV, essas imagens serão tratadas em um programa específico (Visiflow) que 

fornecerá valores de velocidade em diversos pontos, de acordo com a relação entre o deslocamento 

de partículas traçadoras e a freqüência de captura da câmera. O uso do laser será para obter dados 

de tensões de Reynolds e, essenciais no estudo do escoamento turbulento. Com esses dados é 

possível definir uma taxa de aeração a fim de validar os possíveis modelos. O objetivo principal 

pretendido nesse trabalho é a difusividade turbulenta conforme o modelo básico da equação de 

transporte. 
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Os termos entre parênteses no primeiro membro envolvem uma parcela que representa o fluxo 

molecular de quantidade de movimento, enquanto a parcela que envolve as flutuações turbulentas 

de velocidade representa o fluxo turbulento de quantidade de movimento. Como ocorreu com as 

equações de conservação de massa e de energia térmica, é possível definir o coeficiente de 

transferência de quantidade de movimento turbulento, escrita abaixo (com sinal positivo): 
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Pela formulação agora desenvolvida, tem-se: 
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Das equações, 12 e 13 obtém-se, imediatamente: 
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Vale a pena observar que, as tensões de Reynolds desejadas são ji u' u'ρ , onde ji u' u'   são 

flutuações de velocidades seguindo as direções i e j no sistema cartesiano. Tais flutuações são muito 

rápidas e a técnica PIV tem se mostrado visível para tais estimativas por ser rápida e não intrusiva. 

De posse dessas flutuações, tratar-se-á estimar difusividades turbulentas por analogias através 

de  Cu'i  (x, y, z). 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo está em andamento de forma que os resultados que estão sendo obtidos permite 

a obtenção experimental de valores de viscosidade turbulenta para a inserção em modelagem 

fenomenológica da transferência de oxigênio das bolhas de ar para o meio liquido contribuindo nos 

estudos de recuperação da qualidade da água. 

Pretende-se com este estudo além da determinação numérica da velocidade, também 

conseguir o processamento de imagens, que permitirá a melhor localização dos vetores 
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representativos das velocidades, e assim, permitir um mapeamento de fluxo que será formado a 

partir do tratamento dos dados obtidos.  

Como visto na bibliografia, há outras técnicas de medidas para medir o campo de velocidade 

de um fluido, mas a maioria delas invadem o meio interferindo nas medidas.. Sendo que 

anteriormente era utilizado o Tubo de Pitot, mas era uma técnica invasiva, isto é, uma técnica que 

invadia o meio e prejudicava as medidas. 

Depois foram surgindo técnicas eletrônicas com anemômetro de fio quente, era mais precisa 

que o tubo de Pitot, mas ainda assim, continuava a afetar o meio, por ser inserido um aparelho no 

fluido. 

Surgiu então, técnica a laser, que é mais precisa que as outras; porque a luz invade o meio e 

não perturba o fluido, tem maior precisão e maior rapidez. Essa técnica é altamente empregada em 

indústria aerodinâmica, por serem medidas cada vez mais precisas. 

Portanto o sistema VIP aqui estudado apresenta alta resolução de imagens, e esta sendo 

implementado neste estudo para obter as características dinâmicas do fluido de forma mais 

representativa. Este sistema permitirá avaliar as distribuições de velocidades mais detalhadas, 

devido à alta resolução espacial, com poucos vetores interpolados. Estas características facilitam a 

observação das turbulências e aumentam a confiabilidade dos dados apresentados. 

Já esta técnica tem a vantagem de não ser intrusiva, e desta forma não interfere nas medidas, 

sendo seus resultados mais próximos da realidade. 
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