
Resumo 

O estudo do transporte de massa em escoamentos na vizinhança de membranas de separação 

é um tema actual de investigação e tem como principal objectivo melhorar a sua eficiência. 

Nesta dissertação desenvolvem-se códigos numéricos que permitiram caracterizar o 

escoamento, o transporte de massa e a polarização numa célula de placas paralelas, 

considerado a variação das propriedades físicas (difusividade e viscosidade) com a 

concentração. Neste trabalho foram consideradas apenas soluções constituídas por um único 

solvente, um único soluto e retenção total.  

Foram revistos os conhecimentos sobre os modelos de variação da viscosidade e difusividade 

com a concentração e os conceitos de viscosidade e difusividade em macromoléculas, 

verificando-se uma falta de dados experimentais para soluções concentradas, que apresentam 

características reólogicas distintas dos fluidos newtonianos, apresentando por vezes 

comportamento viscoelástico.  

Foram deduzidas e discretizadas as equações básicas que descrevem os fenómenos de 

escoamento e transporte de massa na vizinhança de membranas para propriedades físicas 

variáveis em regime laminar. O transporte de massa no domínio foi resolvido pelo método φ , 

adequado para resolver o transporte de massa quando a velocidade de permeado e a variação 

de concentração são elevadas.  

A diminuição da difusividade com a concentração implica uma diminuição do transporte difusivo 

de massa na direcção normal à membrana, favorecendo a acumulação de soluto junto da 

membrana e aumentando a concentração por polarização. Nestas condições, o aumento da 

concentração é mais acentuada para valores de número de Peclet elevado ( 0Pe  = 106), Re0 = 

100, IIv = 2 × 10-4 e oIIII  = 0, situações em que a espessura da camada limite de concentração 

é menor.  

O aumento da viscosidade com a concentração junto da membrana implica um retardamento 

do escoamento, provocando uma diminuição do transporte de massa convectivo na direcção 

tangencial `a membrana, o que favorece a polarizacção por concentração. Nestas condições, o 

aumento da concentração é mais acentuada para valores de número de Reynolds à entrada 

elevado (Re0 = 1000), Sc = 1000, IIv = 2 × 10-4 e oIIII  = 0.  

Para a situações em que ambas as propriedades são variáveis, a influência da variação da 

difusividade na concentração é mais determinante que o efeito da variação da viscosidade.  

A equação integal do filme foi igualmente estudada, por comparação das suas previsões com 

dados obtidos por simulação numérica do escoamento e transporte de massa nas células 

impermeáveis. De forma geral, a equação do filme integral, para situações em que o número 

de Peclet é variável, tende a suavizar o forte efeito da difusividade no campo de concentração, 



i.e., apesar dos campos de concentração serem substancialmente diferentes, as curvas do 

número de Sherwood são idênticas.  

Abstract 

The study of the flow and mass transfer in the neighbourhood of membranes separation is a 

current subject of investigation and it has as main objective the improvement of its efficiency. In 

this dissertation we developed numeric codes that allowed the characterization of the flow, 

mass transfer and polarization in a parallel plates cell, assuming the variation of the physical 

properties (diffusivity and viscosity) with the concentration. In this work were just considered 

solutions constituted by an only solvent and an only solute with total retention. 

It was reviewed the knowledge on the variation models of viscosity and diffusivity with the 

concentration and the viscosity and diffusivity concepts in macromolecules, being verified a lack 

of experimental data for concentrated solutions, that present different rheological characteristics 

from the newtonians fluids, presenting some viscoelastic behaviour.  

The basic equations that describe the flow phenomenon and mass transfer in the 

neighbourhood of membranes for variable physical properties in laminar flow were deduced and 

discretized. The mass transfer equations were solved over a dense mesh in the domain by the 

φ  method, which was adapted to solve the mass transfer with high permeated velocity and high 

concentration gradients near the membrane.  

The decrease of the diffusivity implies a decrease of the diffusive mass transport in the normal 

direction to the membrane, increasing the solute accumulation near the membrane, enhancing 

the concentration by polarization. In these conditions, the increase of the concentration is more 

accentuated with high values of the inlet Peclet number ( 0Pe  = 106), Re0 = 100, IIv = 2 × 10-4 

and oIIII  = 0, situations where the limit concentration layer thickness is smaller.  

The increase of the viscosity with the concentration implies an increase of the solute 

concentration near the membrane, which enhance the concentration by polarization. In these 

conditions, the increase of the concentration is more accentuated with high values of the inlet 

Reynolds number (Re0 = 1000), Sc = 1000, IIv = 2 × 10-4 and oIIII  = 0.  

When both properties are variable, the influence of the diffusivity variation in the concentration 

field is more accentuated than the effect of the viscosity variations.  

The integral film equation was also studied, comparing with the data obtained by numeric 

simulation of the flow and mass transfer in the impermeable cells. In a general way, the integral 

film equation, for situations which the Peclet number is variable, tends to soften the strong effect 

of the diffusivity in the concentration field, i.e., in spite of the differences between the 

concentration fields, the curves of the number of Sherwood are identical.  


