
Resumo 

O presente trabalho trata do desenvolvimento de algoritmos de previsão do equilíbrio de adsorção 

multicomponente e ferramentas eficientes de resolução numérica de equações às derivadas parciais 

hiperbólicas e parabólicas, com ou sem termo difusivo dominante, no contexto da simulação e 

optimização de processos cíclicos de adsorção.  

Em relação à previsão do equilíbrio de adsorção multicomponente foram desenvolvidos algoritmos 

para a aplicação de diferentes teorias descritas na literatura. Os resultados de previsão, baseados 

nas diferentes teorias, foram comparados entre si para os sistemas estudados.  

Para a resolução de equações às derivadas parciais hiperbólicas e parabólicas, com termo convectivo 

dominante, foi desenvolvido um algoritmo de adaptação da grelha que provou ser eficiente e preciso 

na resolução de problemas que envolvem diferentes tipos de frentes abruptas e transições, mesmo 

no caso de problemas de Riemann, conduzindo a uma redução significativa do tempo de cálculo, 

quando comparado com a grelha fixa equidistante equivalente.  

A resolução eficiente de equações parabólicas com termo difusivo dominante foi centrada nas 

equações que resultam da aplicação do balanço de massa em partículas porosas. Os algoritmos 

desenvolvidos têm por base a aplicação do método da colocação e do método da colocação 

ortogonal.  

Os algoritmos desenvolvidos foram aplicados à simulação e optimização de processos cíclicos de 

adsorção. O modelo do processo é definido por equações às derivadas parciais e equações 

diferenciais ordinárias de valor inicial, que resultam da aplicação dos balanços de massa, energia e 

quantidade de movimento no leito e balanços de massa na partícula. Para a optimização do processo 

foi desenvolvido um algoritmo de programação quadrática sucessiva. O algoritmo mostrou-se 

eficiente na localização do ponto óptimo. Os resultados de optimização foram validados 

experimentalmente.  

Abstract 

This work deals with the development of algorithms for prediction of multicomponent adsorption 

equilibrium and of efficient numerical tools for resolution of hyperbolic and parabolic partial differential 

equations, with or without dominant diffusive term, in the context of simulation and optimization of 

cyclic adsorption processes.  

Several algorithms were developed for the calculation of multicomponent adsorption equilibrium, 

applying different theories described in the literature. The corresponding results were compared for 

each of the studied systems.  



A dynamic grid adaptation algorithm was developed for the resolution of hyperbolic and convection 

dominated parabolic partial differential equations. This proved to be efficient in the resolution of 

problems that involve different types of abrupt fronts and transitions, even in the case of Riemann 

problems, leading to a significant reduction of computational time, when compared with the equivalent 

fixed grid approach.  

The efficient resolution of parabolic partial differential equations with a dominant diffusive term focused 

on those equations that result from the application of the mass balance to porous particles. The 

developed algorithms are based on the application of the collocation method and the orthogonal 

collocation method.  

The developed computational tools were applied to the simulation and optimization of cyclic adsorption 

processes. The process model was defined by a set of partial differential equations and initial value 

ordinary differential equations, which result from the application of mass, energy and momentum 

balances to the bed and mass balances to the particle. A successive quadratic programming algorithm 

was developed for the process optimization. The algorithm proved to be efficient in finding the 

optimum solution. The results of the optimization strategy were experimentally validated.  


