
Resumo  

Fenómenos de transporte como, difusão, convecção, dispersão e adsorção, que ocorrem no interior 

de meios porosos naturais ou artificiais surgem em diversas áreas da ciência e da engenharia. 

Reactores heterogéneos com reacção catalítica ou não catalítica e separações cromatográficas são 

alguns dos processos em engenharia química que dependem do transporte selectivo e controlado de 

misturas gasosas através de meios porosos. A acessibilidade e a velocidade de transporte na 

estrutura interna das partículas porosas, têm um papel fundamental no projecto de processos 

químicos. Existem vários métodos que são usados para descrever estruturas porosas, quantitativa e 

qualitativamente, no entanto, cada um destes métodos possui uma determinada gama de 

aplicabilidade e algumas limitações, sendo necessário muitas vezes usar uma combinação de 

métodos para descrever mais detalhadamente esse tipo de estruturas. Neste trabalho, fez-se o 

desenvolvimento e combinação dos métodos de porosimetria de mercúrio, simuladores de redes de 

poros e tomografia seriada.  

A distribuição de tamanhos de poros - DTP - é uma das formas mais comuns para caracterizar um 

meio poroso, sendo a porosimetria de mercúrio o método mais utilizado na sua determinação. O 

método inclui uma parte experimental - intrusão e extrusão de mercúrio - seguido da análise desses 

dados, em geral usando o modelo de poros paralelos. Este modelo produz resultados que não são 

correctos, uma vez que ignora a existência de uma rede de poros interligados no interior do meio 

poroso. Têm sido desenvolvidos vários modelos de redes de poros que incorporam as propriedades 

geométricas do espaço poroso, mas não têm sido adoptados à análise sistemática de dados de 

porosimetria de mercúrio devido à dificuldade de obtenção das propriedades topológicas necessárias 

para a definição destes modelos.  

Neste trabalho foi desenvolvido um novo algoritmo iterativo para a determinação da distribuição de 

tamanhos de poros actual. O algoritmo inicia com a DTP obtida por aplicação do modelo de poros 

paralelos aos dados de poro simetria de mercúrio - DTP -Aparente. Esta distribuição é então usada 

como primeira iteração num simulador de porosimetria de mercúrio, baseado numa rede 

tridimensional cúbica de poros interligados. Esta distribuição de tamanhos de poros é continuamente 

modificada ao longo de uma série de iterações, obtendo-se por fim uma nova distribuição. Se esta 

distribuição simular correctamente as curvas de intrusão e extrusão experimentais, esta é tomada 

como sendo a distribuição de tamanhos actual, DTP-Real.  

A validação do método foi feita usando uma DTP-Aparente obtida a partir de simulação de 

porosimetria em redes com DTP e número de coordenação médio conhecidos. Após aplicação do 

método iterativo verificou-se que, em todos os casos estudados, o algoritmo converge para a 

distribuição inicial. Verificou-se ainda que nos casos em que se consegue simular a curva de intrusão 

e não a de extrusão, é necessário alterar o valor do número de coordenação médio da rede, até que 

ambas as curvas sejam coincidentes com as curvas experimentais.  



Aplicou-se ainda a técnica de tomografia seriada e desenvolveu-se um método de determinação das 

propriedades topológicas e geométricas de um suporte de alumina. Utilizando algoritmos de análise 

de imagem desenvolvidos neste trabalho, obtém-se um conjunto de imagens bidimensionais que 

foram armazenadas e posteriormente tratadas, obtendo-se no final valores para várias propriedades 

topológicas e geométricas do meio poroso.  

O algoritmo iterativo foi aplicado à mesma amostra de alumina, possuindo uma distribuição de 

tamanhos de porosos bastante larga e bimodal. Fez-se a comparação destes resultados com os 

resultados obtidos por análise de imagem, verificando uma boa concordância entre os valores das 

propriedades obtidas por ambos os métodos.  

Provou-se desta forma que a estratégia desenvolvida neste trabalho permite obter resultados 

importantes na caracterização das propriedades de materiais porosos, tanto ao nível da topologia 

como da geometria da respectiva rede de poros interna.  

Abstract  

Diffusion, convection, dispersion, displacement and adsorption processes in natural and synthetic 

porous media arise in many diverse fields of science and engineering. Heterogeneous reactors, with 

catalytic or non-catalytic reactions, and chromatographic separations are some chemical engineering 

processes that depend on the controlled and selective transport of gas mixtures through porous 

materials. The accessibility of and the transport rate in the porous particles internal structure, as well 

as the transport velocity in this structure, are of primary importance in the design of chemical 

processes. There are a number of methods which are used to describe porous structures both 

quantitatively and qualitatively. Each method presents its own applicability range and limitations and a 

combination of methods is usually necessary to fully describe the porous structure. In this work, a 

combination of mercury porosimetry, network simulator and serial tomography was developed.  

The pore size distribution - PSD - is one of the most common ways of characterising a porous 

material, and mercury porosimetry is the most popular technique used for its determination. The 

method includes an experimental part - mercury intrusion and extrusion - followed by its analysis by 

means of a model. The conventional parallel pore model leads to results which are not very 

meaningful, as the model ignores the existence of a network of interconnected void spaces within the 

porous solid. Pore network models which incorporate geometrical properties of the pore space have 

been developed, but they have not been widely adopted in the analysis of porosimetry data because 

they use topological properties which can not be easily obtained.  

In this work a new iterative algorithm for the determination of the actual PSD is described. The 

algorithm starts by taking a PSD obtained using the parallel pore model on mercury porosimetry data - 

the apparent-PSD. This distribution is then used as a first iteration on a mercury porosimetry simulator 

based on a cubic network of interconnected channels. This PSD is successively modified, a series of 



iterations is performed, and finally a new PSD is obtained. If this distribution simulates correctly both 

the experimental intrusion and the extrusion curves, it is taken as the actual pore size distribution - 

real-PSD.  

Validation of the method was done by using an apparent-PSD obtained from simulations of mercury 

porosimetry on a network with known pore size distribution and inferring back this distribution by 

means of the iterative algorithm. Different initial distributions were used and, in all cases, the final 

solution of the iterative algorithm converge to the initial distribution used in each case. When only the 

experimental intrusion curve is simulated, and not the extrusion, a change in the network mean 

coordination number - until both curves are well simulated - is necessary.  

A serial tomographic technique was also used and a method for the determination of topological and 

geometrical properties of real porous media was developed. Using image analysis algorithms 

developed in this work, values for several properties are obtained, from a group of bidimensional 

images of an alumina sample.  

The iterative algorithm was applied to the same alumina sample presenting a wide range of pore, 

sizes, and a bimodal distribution. A good agreement was obtained between this results and the results 

obtained by image analysis.  

In this work, it was proved that the developed strategy can be used successfully in the attainment of 

important results for a best caracterisation of internal pore network properties of any porous material, 

at topological and geometrical levels.  


