
Resumo 

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes:  

- Influência da convecção intraparticular no funcionamento de catalisadores de poros largos e 

reactores catalíticos de leito fixo.  

- Reacção e transferência de massa em catalisadores ácidos/básicos: caso de resinas 

macroreticulares.  

Na 1ª. parte, efectuou-se o estudo da influência da convecção mássica e térmica intraparticular no 

comportamento de partículas de catalisador homogéneas de poros largos não isotérmicas, com 

geometria de placa plana, em presença de uma reacção irreversível de 1ª. ordem. Estabeleceu-se a 

influência do número de Peclet mássico intraparticular, mλ , que traduz a competição entre os fluxos 

convectivo e difusional no interior do catalisador e do número de Peclet térmico intraparticular hλ , 

que representa a razão entre as velocidades de transferência de calor por convecção e por condução, 

na evolução dos factores de eficiência das partículas em função dos módulos de Thiele; verificou-se 

uma contribuição importante do fenómeno da convecção em região de regime intermédio.  

As leis de conservação de massa e calor nos modelos de catalisador com e sem convecção são 

representadas por equações diferenciais ordinárias de 2ª ordem que constituem um problema do 

valor aos limites. A resolução numérica destas equações foi obtida através do método de colocação 

ortogonal.  

Os estudos desenvolvidos para o comportamento de reactores catalíticos de leito fixo não adiabáticos 

com uma reacção fortemente exotérmica (exemplificada pela síntese do anidrido ftálico a partir da 

oxidação do o-xileno) apontam no sentido da utilização de catalisadores onde a convecção forçada 

intraparticular seja implementada, dado que conduzem a maiores conversões de reagente e menores 

temperaturas de funcionamento com a consequente perspectiva de menores custos de operação.  

Determinaram-se as condições críticas que separam a zona de operação estável do reactor da região 

onde tem lugar o “runaway” da temperatura para os modelos unidimensionais, em regime 

estacionário: pseudo-homogéneo, heterogéneo com difusão intraparticular e heterogéneo com 

difusão e convecção. A influência da variação das propriedades do sistema com a temperatura na 

determinação das condições limite de estabilidade térmica foi também um ponto sujeito a discussão 

no presente trabalho.  

Estudou-se a resposta dinâmica do reactor de leito fixo usando diferentes modelos uni e 

bidimensionais. Em todos os casos considerou-se a introdução da alimentação no instante inicial 

encontrando-se o reactor sem mistura reagente e aquecido à temperatura da parede que se admitiu 

igual à temperatura da alimentação.  

A elevada razão entre as velocidades de propagação da onda mássica e térmica foi identificada como 

o factor dominante do comportamento transiente que poderemos dividir em duas partes. Numa 



primeira fase surge um processo pseudo-isotérmico no reactor que tem lugar num curto intervalo de 

tempo face ao tempo necessário para se atingir a solução estacionária durante o qual o processo é 

controlado pela propagação da onda térmica. No entanto, os tempos de computação exigidos pela 

solução numérica da evolução da concentração naquela primeira fase é superior ao requerido para o 

processo posterior. Este facto revela a dificuldade na obtenção das soluções computacionais 

correspondentes à propagação ao longo do leito catalítico da descontinuidade introduzida através da 

fronteira do sistema.  

No caso dos modelos heterogéneos efectuou-se um estudo comparativo dos modelos que 

consideram o regime transiente no estabelecimento dos perfis de concentração no interior das 

partículas (consideradas como isotérmicas) e os modelos que incluiam a aproximação pseudo-

estacionária traduzida na eliminação do termo de acumulação de massa na equação do balanço 

mássico no catalisador. Os resultados obtidos tornam válida esta hipótese pseudo-estacionária à qual 

correspondem tempos computacionais significativamente inferiores. Será interessante, pois, com vista 

no controlo do reactor utilizar modelos baseados na hipótese pseudo-estacionária para o catalisador e 

que considerem como estado inicial do sistema a solução pseudo-isotérmica.  

A solução numérica das equações às derivadas parciais hiperbólicas e parabólicas que representam, 

respectivamente, os modelos unidimensionais e bidimensionais foi obtida através da utilização do 

método das linhas que transforma aquelas equações num sistema de equações diferenciais 

ordinárias resolvidas por um integrador tempo apropriado para sistemas "stiff". Fez-se uso do código 

PDECOL que efectuou automaticamente a discretização das equações ao longo da coordenada axial 

do reactor. Para a discretização da dimensão radial do reactor e da coordenada espacial da partícula 

recorreu-se ao método de colocação ortogonal em elementos finitos. A utilização do método das 

linhas permitiu a construção de um programa geral para todos os modelos matemáticos referidos 

acima.  

A 2ª parte do presente trabalho engloba o estudo da reacção e transferência de massa em resinas 

permutadoras de iões de estrutura macroreticular. O modelo usado para estes catalisadores 

considera a partícula de resina constituída por micropartículas de forma esférica, que representam a 

fase gel, e macroporos formados entre elas. A reacção pode ter lugar nos poros e micropartículas, 

definindo-se o parâmetro γ  que representa a fracção de sítios activos nos poros.  

A eficiência global destes catalisadores é função do factor de eficiência das micropartículas, do factor 

de macroeficiência (poros) e da fracção de sítios activos nos poros.  

Desenvolveram-se equações que traduzem os balanços mássicos efectuados a elementos de volume 

dos poros e micropartículas e expressões para os diferentes factores de eficiência para as três 

geometrias: placa plana, cilindro infinito e esfera, no caso de reacções irreversíveis de ordem n.  

O principal objectivo deste estudo centrou-se no comportamento de catalisadores esféricos em 

presença de reacções de ordem zero, que podem conduzir a anulação da concentração nos poros 

e/ou nas micropartículas.  



Apresenta-se uma análise das diferentes situações resultantes da interacção dos processos que têm 

lugar nos poros e nas micropartículas tendo-se determinado os factores de eficiência da partícula de 

resina em cada caso.  

A determinação das soluções numéricas foi efectuada através da utilização do método de colocação 

ortogonal.  


