
RESUMO 
 
Nesta tese é estudada a cinética de adsorção para separação e purificação de 
proteínas através da cromatografia de leito fluidizado e da cromatografia de troca iónica 
por gradiente salino em leito móvel simulado (LMS). 
Modelos matemáticos são desenvolvidos para predizer a cinética de adsorção de 
proteínas em leito fluidizado e os resultados são comparados aos dados experimentais 
obtidos em uma unidade piloto: 
1) Adsorção de albumina de soro bovino (Bovine Serum Albumin-BSA) em leito 
fluidizado, onde uma coluna Streamline 50 é empacotada tanto com 300 mL do 
adsorvente Streamline DEAE (resina de troca iónica clássica) como com 300 mL do 
adsorvente Streamline Direct CST I (novo tipo de resina com ligante multimodal 
elaborado neste trabalho). 
2) Adsorção de lisozima em leito fluidizado, onde uma coluna Streamline 50 é 
empacotada com 400 mL do adsorvente Streamline SP para testar o modelo de 3-
zonas aos dados reportados por Bruce e Chase (2001). 
Analisa-se a sensibilidade paramétrica do modelo. São analisados os efeitos da 
resistência à difusão intraparticular da proteína, resistência à transferência de massa no 
filme, dispersão axial tanto na fase líquida como na fase sólida, dispersão axial segundo 
o tamanho da partícula e porosidade, sobre as curvas de ruptura de adsorção em leito 
fluidizado com Streamline DEAE, Streamline SP e Streamline Direct CST I. 
É  avaliada a possibilidade de capturar o BSA e a mioglobina através de um processo 
de adsorção por leito fluidizado, onde uma coluna Streamline 50 é empacotada com 
300 mL do adsorvente Streamline Direct CST I. Ademais, a adsorção competitiva e de 
deslocamento do sistema binário de proteínas (BSA/mioglobina) são estudadas 
baseadas sobre experimentos de: 
batelada, cromatografia de análise frontal e de deslocamento. 
O projecto da matriz de alta densidade do adsorvente usado nos leitos fluidizados pode 
ser melhorado pela inclusão de um material inerte mais pesado na rede macroporosa 
da matriz da resina, que é chamado adsorvente pelicular ou adsorvente de núcleo 
inerte. O decréscimo da resistência da difusão intraparticular no adsorvente de núcleo 
inerte é quantitativamente analisado pelo parâmetro 1/Θ. Além disso, análises teóricas 
são apresentadas para demonstrar o potencial de aplicação dos adsorventes de núcleo 
inerte na cromatografia líquida de alta performance (HPLC –high-performance liquid 
crhomatogrphy) para a resolução de macromoléculas uma vez que tal adsorvente 
promove um decréscimo da resistência de difusão intraparticular. 
Um modelo baseado na concepção intermitente de LMS gradiente é usado para 
analisar o desempenho da unidade de leito móvel simulado de permuta iónica por 
gradiente salino para isotermas de equilíbrio de troca iónica lineares e não-lineares das 
proteínas. Algumas estratégias são discutidas para a selecção do gradiente salino e do 
caudal em cada secção da unidade de LMS de permuta iónica por gradiente salino. As 
configurações do LMS gradiente: circuito fechado e aberto, circuito fechado com tanque 
de retenção, são comparadas. Finalmente, é apresentada uma comparação entre as 
duas estratégias de modelização – modelo de leito móvel verdadeiro gradiente 
equivalente e modelo intermitente de leito móvel simulado gradiente – para a previsão 
dos perfis de concentração no LMS gradiente de circuito aberto e de circuito fechado. 
 



ABSTRACT 
 
The study focuses on the adsorption kinetics for proteins separation and purification by 
expanded bed chromatography and salt gradient ion-exchange simulated moving bed 
technology. 
Mathematical models are developed for the protein adsorption kinetics in an expanded 
bed, and tested against the pilot scale experimental data: 
1) BSA adsorption in an expanded bed, where a Streamline 50 column was packed 
either with 300mL Streamline DEAE (classic ion exchanger) or with 300mL Streamline 
Direct CST I (new type of ion exchanger with the multimodal ligand), carried out in this 
thesis. 
2) lysozyme adsorption in an expanded bed, where a Streamline 50 column was packed 
with 400mL Streamline SP to test 3-zone model, data from the published paper of Bruce 
and Chase (2001). 
Then model parametric sensitivity is analyzed. The effects of protein intraparticle 
diffusion resistance, film mass transfer resistance, liquid axial dispersion, solid axial 
dispersion, particle size axial dispersion and bed voidage axial variation, on 
breakthrough curves are evaluated for the expanded bed adsorption with Streamline 
DEAE , Streamline SP and Streamline Direct CST I. 
The feasibility of capturing both BSA and myoglobin by an expanded bed adsorption 
process is addressed, where a Streamline 50 column is packed with 300mL Streamline 
Direct CST I. Furthermore, two-component proteins ( BSA/myoglobin) competitive 
adsorption and displacement on Streamline Direct CST I are studied based on static 
batch experiments, frontal analysis and column displacement experiments. 
The design of the high-density matrix of adsorbent used in expanded beds can be 
improved by including a single heavier inert core material in the macroporous crossliked 
resin matrix, that is called pellicular adsorbent or inert core adsorbent The decrease of 
the intraparticle diffusion resistance by inert core adsorbents is quantitatively estimated 
by the parameter1/ Θ . Furthermore, the theoretical analysis is given to demonstrate the 
potential application of the inert core adsorbents in the fast, high-performance liquid 
chromatography (HPLC) for the resolution of biological macromolecules as a result of 
the decrease of the intraparticle diffusion resistance. 
A real gradient SMB model is used to analyze the performance of salt gradient ion-
exchange SMB for linear and nonlinear ion-exchange equilibrium isotherm of proteins. 
Some strategies will be discussed for the selection of salt gradient and the selection of 
flow rate in each section of salt gradient ion-exchange SMB. The gradient SMB 
configurations, open loop, closed loop and closed loop with a holding vessel, are 
compared. Finally, we will present a comparison of the two strategies of modeling, 
equivalent gradient TMB model and real gradient SMB model, for the prediction of 
internal concentration profiles in gradient SMB with open loop and closed loop. 


