
Resumo 

O presente trabalho visa o estudo da dinâmica de processos cíclicos e está dividido em duas partes:  

- dinâmica de processos de adsorção;  

- bombagem paramétrica (parametric pumping).  

Na primeira parte é estabelecida uma metodologia visando a modelização de processos de adsorção. 

Esta metodologia envolve a identificação dos principais parâmetros intervenientes no processo, a sua 

determinação usando experiências independentes e, finalmente a simulação do processo global e 

comparação com os resultados experimentais usando para os parâmetros os valores atrás referidos.  

Os sistemas que utilizam a adsorção como processo de separação são tradicionalmente constituídos 

por um ou vários leitos fixos operados em regime cíclico. No caso presente o sistema experimental 

estudado visa a eliminação de fenois de soluções aquosas usando-se para tal uma resina 

macroreticulada adsorvente: a Duolite ES-861. Com este adsorvente a operação em regime cíclico 

comporta três etapas: saturação, regeneração e lavagem. De acordo com a metodologia atrás 

descrita cada uma destas etapas foi estudada separadamente.  

Relativamente à etapa de saturação foram identificados os principais parâmetros intervenientes: 

equilíbrio de adsorção sólido-líquido, cinética de transferência de massa intraparticular e no filme e 

caracterização hidrodinâmica do leito fixo.  

Os dados de equilíbrio sólido-líquido foram obtidos usando um sistema batch isotérmico onde o 

contacto entre fases foi permitido ate ao estabelecimento do equilíbrio.  

Obtiveram-se dados a 20 e 60ºC de vários fenois (fenol, p-nitrofenol, m-cresol e o-cresol) que foram 

aproximados por várias equações tendo-se concluído que a equação de Langmuir permite uma boa 

representação. Verificou-se um efeito acentuado da temperatura no equilíbrio de adsorção sendo o 

calor de adsorção da ordem de 2Kcal/mole tratando-se portanto de adsorção física.  

Tendo em vista a determinação da cinética de transferência de massa intraparticular, realizaram-se 

experiências num adsorvedor perfeitamente agitado de cestos (tipo Carberry) operando em "batch" e 

em contínuo; previamente foram estabelecidas as condições de funcionamento que permitem a 

eliminação da resistência à transferência de massa no filme.  

Para estabelecer o mecanismo de transporte intraparticular mais adequado usaram-se estes 

resultados experimentais conjuntamente com vários modelos: homogéneo, difusão nos poros, 

paralelo e série.  

A representação matemática destes modelos conduz a sistemas de equações às derivadas parciais 

parabólicas para cuja solução se usou o método das linhas: discretização das coordenadas espaciais 

usando colocação ortogonal em elementos finitos e integração do sistema de equações diferenciais 

ordinárias resultante com um integrador apropriado para sistemas "Stiff". Para o caso de uma 

dimensão espacial dispunhamos de "software" apropriado que foi necessário estudar e adaptar ao 



caso bidimensional do modelo série em que se usou colocação global para a coordenada radial das 

microparticulas.  

Apesar da estrutura do suporte apontar para um mecanismo tipo série (difusão nos poros seguida de 

difusão nas microparticulas) verificou-se que um modelo difusão nos poros representa bem o sistema. 

Uma vez estabelecido o mecanismo foi possível determinar a difusividade efectiva baseada na 

difusão nos poros, para o fenol: Dpe = 7,7 x 10-10m2/sec.  

O coeficiente de transferência de massa no filme depende fortemente das condições de escoamento; 

para a sua determinação usou-se uma coluna diferencial que pode ser considerada equivalente a 

uma fatia do leito fixo. Como não é possível eliminar as resistências à transferência de massa dentro 

das partículas é prática comum usar uma extrapolação para o tempo zero em que se supõe a 

inexistência daquelas. No entanto, não foi esta a via seguida neste trabalho uma vez que se concluiu 

que para um determinado valor do coeficiente de transferência de massa e condições experimentais, 

as curvas resposta da coluna diferencial apresentavam uma zona de coincidência inicial só depois se 

verificando uma divergência de acordo com o valor da resistência à transferência de massa dentro 

das partículas.  

A determinação do coeficiente de transferência de massa no filme foi feita usando toda a zona de 

coincidência das curvas e um modelo do tipo tanques em série que toma em consideração as 

condições de escoamento na coluna utilizada. Concluiu-se que uma relação entre o factor de Chilton-

Colburn e o número de Reynolds do tipo jD = 7,32R’e
-0,569 representa bem os resultados obtidos.  

Finalmente convém caracterizar as condições de escoamento num leito fixo. No caso presente usou-

se uma caracterização fenomenológica usando a dispersão axial.  

A obtenção dos valores de dispersão axial foi consegui da usando "tracers" e um modelo de 

escoamento do tipo pistão difusional que considera a possibilidade do tracer difundir na estrutura 

porosa do suporte.  

Construiu-se então um modelo para a etapa de saturação em leito fixo considerando: escoamento do 

tipo pistão difusional, equilíbrio representado por uma equação do tipo Langmuir, difusão no filme e 

difusão nos poros. Este é um modelo a seis parâmetros que caracterizam: o equilíbrio (2), a 

capacidade do leito (1), a dispersão axial (1), a difusão no filme (1) e a difusão nos poros (1). Mais 

uma vez este modelo é constituído por um sistema de equações às derivadas parciais parabólicas 

bidimensional em termos de coordenadas espaciais. Usou-se uma metodologia numérica semelhante 

à descrita; há no entanto que realçar a necessidade de uma discretização em elementos finitos para a 

coordenada radial das partículas para o que se usaram como funções base os polinómios de Hermite.  

Foram efectuadas simulações, mantendo os parâmetros relativos ao equilíbrio constantes, no sentido 

de conhecer a influência dos outros neste sistema.  

Realizaram-se uma série de experiências de saturação em leito fixo e simulações com o modelo 

descrito usando para os parâmetros os valores individualmente calculados. Verificou-se que a 

descrição dos resultados experimentais é bastante boa o que, comprova a aplicabilidade da 

metodologia usada que, de resto, permite saber o significado físico dos parâmetros usados.  



A etapa de regeneração é efectuada usando como regenerante o hidróxido de sódio que reagindo 

com o fenol dá origem ao fenato de sódio que não é fixado pelo suporte.  

Realizaram-se experiências no adsorvedor perfeitamente agitado de cestos. A descrição dos 

resultados obtidos foi feita inicialmente usando um modelo de "equilíbrio" que admite que os 

equilíbrios de adsorção e reacção presentes são instantâneos e simultâneos. Obteve -se uma boa 

descrição qualitativa dos resultados experimentais.  

Ensaiou-se então um modelo "fronte de reacção" que admite reacção irreversível instantânea e 

difusão do hidróxido de sódio nas partículas. Obteve-se uma boa descrição dos resultados 

experimentais e foi possível determinar a difusividade do hidróxido de sódio nos poros do suporte. Do 

ponto de vista numérico este modelo apresenta um problema de condições aos limites móveis que foi 

convertido num de condições aos limites fixas por intermédio de uma mudança de variável 

independente (raio das partículas) conveniente.  

Foi então efectuada uma série de experiências de regeneração em leito fixo. Para a descrição 

matemática usaram-se os modelos atrás descritos, tendo agora também em consideração a 

dispersão axial no leito.  

Verificou-se que o modelo de “equilíbrio” produz aqui resultados mais afastados que anteriormente 

embora mais uma vez qualitativamente aceitáveis. O modelo ”fronte de reacção”, usando a 

difusividade para o hidróxido de sódio atrás calculada, produz resultados bastante aceitáveis.  

A etapa de lavagem tem como objectivo a eliminação do hidróxido de sódio, do leito fixo. Verificou-se 

que esta etapa era bem representada por um modelo do tipo pistão difusional para a hidrodinâmica e 

difusão do hidróxido de sódio nas partículas. Foram efectuadas simulações usando os valores de 

difusividade do hidróxido de sódio atrás determinada, verificando-se uma boa descrição dos 

resultados experimentais obtidos em leito fixo.  

A informação atrás obtida relativamente a parâmetros, modelos e métodos numéricos foi aplicada na 

simulação do regime cíclico, verificando-se aqui também uma boa concordância entre resultados de 

simulação e experimentais.  

Como já foi referido a temperatura tem um efeito acentuado no equilíbrio de adsorção sólido-líquido. 

A constatação deste facto levou à aplicação de uma nova técnica de separação - "parametric 

pumping" - ao sistema em estudo.  

Foram realizadas experiências em modo directo e modo recuperativo tendo-se obtido resultados 

excelentes especialmente usando operação em semicontínuo em que foi possível obter um produto 

de topo muito concentrado em fenol e como produto de fundo água praticamente pura (alguns ppb de 

fenol).  

Foi desenvolvido um modelo de equilíbrio que considera a não mistura ou a mistura parcial dos 

componentes fora do leito fixo: volumes mortos e reservatórios. Este modelo foi resolvido 

analiticamente usando o método das características, verificando-se que descreve bem as 

experiências realizadas.  


