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RESUMO 

 

No decorrer das últimas décadas, os processos catalíticos ganharam uma grande 

relevância industrial e científica. Visto que uma vasta quantidade de processos que envolvem 

reações químicas ocorrem através de sistemas catalíticos heterogêneos, o estudo do processo 

de reação-difusão dentro de um catalisador tem grande importância na literatura técnico-

científica. O presente trabalho aborda a avaliação do fenômeno de transferência de massa 

associado à reação química em um catalisador esférico a partir do desenvolvimento de soluções 

analíticas e soluções numéricas para distintos casos, obtendo um perfil da concentração de um 

reagente ao longo da direção radial do catalisador em cada caso e comparando os resultados 

obtidos através de cada um dos métodos de solução. A reação escolhida como estudo de caso 

no trabalho proposto é a de craqueamento catalítico do cumeno com o catalisador de sílica-

alumina do artigo de Weisz e Prater (1954). Três casos foram abordados no desenvolvimento 

deste trabalho: dois casos que apresentam uma reação de primeira ordem, sendo um deles 

desenvolvido adotando-se estado estacionário e outro adotando-se estado transiente, e um caso 

que apresenta uma reação de ordem zero em estado estacionário. A metodologia de solução 

adotada varia de acordo com as características das equações diferenciais provenientes do 

balanço material e as condições de contorno associadas a cada caso. Tais EDOs e EDPs 

resultantes do balanço material dos problemas propostos foram resolvidas tanto analiticamente, 

utilizando métodos analíticos de solução tais como Variáveis Separáveis e Funções de Bessel, 

quanto numericamente com o auxílio do software computacional MAPLE® utilizando métodos 

numéricos de solução tais como Diferenças Finitas e Runge-Kutta. Os erros absolutos obtidos 

na comparação entre as soluções analíticas e numéricas obdeceram a tolerância explicitada na 

metodologia, portanto é possível afirmar que os métodos numéricos utilizados geraram 

resultados satisfatório. 

 

 

 

Palavras chave: Catalisador esférico, solução analítica, solução numérica, MAPLE 
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ABSTRACT 

 

In the course of the last decades, the catalytic processes gained a great industrial and 

scientific relevance. Since a vast quantity of processes that involve chemical reactions take 

place through heterogeneous catalytic systems, the study of the reaction-diffusion process in-

side a catalyst has great importance in the technical and scientific literature. The present work 

approaches the evaluation of the mass transfer phenomenon associated to chemical reaction in 

a spherical catalyst that stems from the development of analytical solutions and numerical so-

lutions for different cases, leading the acquisition of a concentration profile of a reagent along 

the radial direction in a catalyst and thereby, compare the results obtained through each one of 

the methods of solution. The reaction chosen as a case study in the proposed work is the cata-

lytic cracking of cumene with silica-alumina catalyst of the Weisz and Prater article (1954). 

Three cases were discussed in the development of this work: two cases that present a reaction 

of first order, being one of them developed when there is adopted stationary state and the order, 

for non-stationary state, and a case that presents a reaction of order zero in stationary state. The 

adopted solution methodology varies according to the characteristics of the differential equa-

tions stemming from the material balance and the boundary conditions associated to each case. 

These ODEs and PDEs from the material balance of the proposed problems were solved both 

analytically, using analytical solution methods such as Separable Variables and Bessel Func-

tions, and numerically with the aid of  the computational software MAPLE® using numerical 

solution methods such as Finite Differences and Runge-Kutta. The absolute errors obtained by 

the analytical and numerical solutions obeyed the tolerance explicit in the methodology, so it is 

possible to assert that the numerical methods used yield satisfactory results. 

 

 

 

Keywords: Spherical catalyst, analytical solution, numerical solution, MAPLE 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTO 

 

Os catalisadores têm sido utilizados na indústria química ao longo das últimas 

décadas, visto que a grande maioria dos processos químicos industriais são catalíticos. No 

entanto, foi somente a partir do século XX que a catálise tornou-se familiar para o público em 

geral, principalmente por causa dos adventos da sociedade em relação à proteção ambiental, 

sendo amplamente utilizados para a redução de emissão de poluentes em automóveis 

(MOULIJN et al., 1993). 

Catalisadores industriais apresentam diferentes geometrias, tais como pellets, esferas, 

anéis, pastilhas, entre outros. Outra geometria também usada é a colméia, similar aos 

utilizados nos conversores catalíticos automobilísticos. O processo de moldagem possui 

grande influência na durabilidade e na força mecânica do catalisador, portanto tal processo 

não pode ser depreciado, uma vez que processos químicos podem ser negativamente afetados 

por catalisadores moldados de maneira inadequada (HAGEN, 2006). 

Uma vez que muitos processos de reação química são descritos por sistemas catalíticos 

heterogêneos, o processo de difusão e reação dentro de um catalisador poroso é uma área de 

grande interesse para engenheiros químicos. 

A previsão das velocidades de difusão e de reação no interior do catalisador ajuda a 

decidir a quantidade de catalisadores a se utilizar no reator, assim como a realização de um 

dimensionamento de reator adequado. Como estes dois aspectos governam a economia do 

processo e a qualidade do produto, obter uma solução para o problema reação-difusão é 



 

 

20

crucial para garantir a efetividade do processo e proporcionar a possibilidade de otimização de 

um procedimento envolvendo reação química. 

O processo de reação-difusão dentro de um catalisador pode ser modelado por uma 

equação diferencial ordinária (EDO) ou mais (sistema de EDOs) para sistemas estacionários e 

por uma equação diferencial parcial (EDP) ou mais (sistema de EDPs), para sistemas 

dinâmicos ou para sistemas estacionários considerando mais de uma coordenada espacial. 

Essas equações geralmente são resolvidas por métodos de linearização ou métodos numéricos, 

como o Método de Diferenças Finitas, Método de Runge-Kutta, etc (SHI-BIN et al., 2003).  

Para cinética de reação de primeira ordem ou de ordem zero, a equação de 

transferência de massa considerando a difusão e reação química é linear e pode ser resolvida 

analiticamente. Já para reações de segunda ordem ou superior, ou ainda, ordem não inteira, o 

modelo não é linear (geralmente sem solução analítica) e soluções numéricas são requeridas 

(BELFIORE, 2003). Para avaliar as soluções, foram utilizados os dados do estudo 

experimental sobre o catalisador de sílica-alumina para a reação de craqueamento do cumeno 

realizado por Weisz e Prater (1954). 

A área da simulação computacional é muito utilizada para a análise de problemas 

envolvendo catálise, por exemplo, no projeto de reatores. Assim, o desenvolvimento de um 

código numérico em softwares de engenharia como o MAPLE®, seria capaz de prover meios 

para a análise e modelagem das reações catalíticas e a otimização dos processos de forma 

mais eficiente. 

O desafio de avaliar processos catalíticos utilizando a área de métodos analíticos e 

numéricos aplicado à Engenharia Química, aliado a possibilidade de aprofundar o 

conhecimento na área, geralmente pouco estudada dentro dos cursos de graduação, são as 

principais motivações para a realização deste trabalho. Espera-se que este trabalho colabore 

no aumento de informações sobre análise de soluções em catalisadores esféricos e possibilite, 

no futuro, a criação de uma interface gráfica que sirva como ferramenta para estudos 

posteriores. 

 

1.2. OBJETIVO 

Este trabalho se propõe a estudar soluções analíticas e numéricas para modelagem de 

catalisadores esféricos onde ocorrem reações irreversíveis do tipo AB onde o reagente (A) é 

consumido para gerar um produto (B) com  variação de temperatura desprezível. 
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 Os sistemas abordados apresentam cinética de reação de primeira ordem e ordem 

zero, em estado estacionário, e primeira ordem para o estado transiente.  Neste último deseja-

se avaliar a variação de concentração do reagente ao longo da sua posição radial e do tempo. 

O estudo tem como finalidade o embasamento cientifico bem estruturado para 

formulação de um código abrangente e sólido em soluções numéricas utilizando o software 

MAPLE®1. 

Os objetivos específicos desse trabalho são: 

 Comparar soluções analíticas e numéricas para catalisadores esféricos não ocos para 

reações químicas de primeira ordem e ordem zero em regime estacionário, e para 

primeira ordem no regime transiente. 

 Desenvolver um código do software MAPLE® referente às soluções analítica e 

numérica para problemas em geometria esférica (não oco). 

 

1.3.  ESTRUTURA 

 

Este trabalho, além de composto pelo presente capítulo no qual é apresentado, de 

forma breve e simplificada, o que são catalisadores e sobre o desenvolvimento de soluções  

analíticas e numéricas envolvendo reações catalíticas, está organizado da maneira descrita a 

seguir. 

Capítulo 2: é realizada uma revisão bibliográfica sobre catalisadores, incluindo seus 

tipos, geometrias e aplicações. São apresentados os principais métodos de soluções para 

equações diferenciais ordinárias de segunda ordem originadas da modelagem matemática de 

um catalisador esférico em estado estacionário e para equações diferenciais parciais 

originadas da modelagem em estado transiente, considerando em ambos os casos apenas uma 

coordenada espacial (raio; sistema radial). Também são abordados os tipos de condições de 

                                                 

1 O Departamento de Engenharia Química e de Petróleo da Universidade Federal Fluminense  foi incluído no 

Programa Acadêmico da empresa Maplesoft, o qual concedeu licenças do programa MAPLE® para todos os 

computadores do laboratório de simulação da UFF. 
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contorno nesses problemas e inicial para este último, tendo como embasamento teórico o 

conceito de transferência de massa. 

Capítulo 3: é apresentado, detalhadamente, o caso proposto como objeto de estudo. 

São apresentadas as características do catalisador a ser analisado, assim como as condições de 

contorno a serem utilizadas na modelagem matemática. 

Capítulo 4: é apresentada a metodologia utilizada nas soluções dos casos analisados. 

Capítulo 5: são apresentadas as soluções analíticas e numéricas para as equações 

diferencias para as seguintes condições :  

 Reação de ordem zero no estado estacionário sem resistência à transferência de 

massa. 

 Reação de primeira ordem no estado estacionário sem resistência à transferência 

de massa. 

 Reação de primeira ordem no estado transiente sem resistência à transferência de 

massa. 

Capítulo 6: é apresentada a conclusão do trabalho, assim como sugestões para futuros 

trabalhos. 

Por último são apresentadas as referências bibliográficas examinadas e apresentadas 

durante o trabalho. 

Este trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Química e de Petróleo 

da Universidade Federal Fluminense – UFF. Este trabalho está inserido nas linhas gerais de 

matemática aplicada e métodos numéricos, assim como em transferência de massa. 

 



 

 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste capítulo é realizada uma revisão bibliográfica sobre catalisadores, bem como os 

métodos utilizados para obter soluções analíticas e numéricas para o perfil de concentração em 

catalisadores esféricos considerando reações de primeira ordem e ordem zero e as possíveis 

condições de contorno envolvidas, para estudos em regime permanente e transiente. 

São apresentados o contexto histórico e as aplicações mais usuais da catálise, além dos 

tipos de catalisadores e geometrias mais recorrentes no âmbito industrial. É realizada uma breve 

introdução sobre a difusão em meios porosos e uma explicação sobre os mecanismos das 

reações catalíticas. 

Por fim, ressalta-se a importância do uso de softwares para cálculos numéricos em 

problemas de engenharia (em ênfase o software MAPLE®) e sua aplicação na solução de EDOs 

e EDPs, associados à estes problemas de difusão-reação em sólidos porosos. 

 

2.1. CATÁLISE 

 

 “A catálise é fundamental para a vida! De fato, sem catálise nenhuma forma de vida 

poderia existir! As reações de suporte à vida em nosso corpo são catalisadas por 

enzimas, catalizadores da natureza”. (Bartholomew e Farrauto, 2006. p. 7) 

 

Além do fator biológico, a catálise tem sido muito significante economicamente, visto 

que mais de 80% de todos os produtos químicos são sintetizados através de um processo que 

tem contato direto ou indireto com catálise.  Em geral, os catalisadores são utilizados em quatro 

áreas principais: proteção ambiental (35%), químicos (23%), processamento de petróleo em 

refinarias (22%) e polímeros (20%) (BELLER, 2017). 
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Posto que o uso de catalisadores na indústria química se torna cada vez mais relevante, 

a demanda mundial destes apresentou um aumento considerável ao longo dos anos, conforme 

apresentado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Demanda mundial de catalisadores e previsão (em bilhões US$/ano) por 

aplicação. 

 2007 2010 2013 TCAM2 

Refino 4,35 4,98 5,85 5,7 

Petroquímicos 3,03 3,64 4,34 7,2 

Polímeros 3,24 3,75 4,30 5,4 

Química fina/outros 1,47 1,59 1,70 2,5 

Ambiental 5,51 6,28 6,93 4,3 

Total 17,6 20,2 23,1 5,0 

Fonte: adaptado de De Jong (2009), p. 4 

 

2.1.1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Catálise, termo derivado do Grego, katálusis, e que tem como significado dissolução,  

foi empregado pela primeira vez em 1835 por Baron J. J. Berzelius, porém as primeiras 

percepções a cerca da ideia de catálise vieram através dos processos de produção de pães, 

queijos e vinhos há mais de 2000 anos (FOGLER, 2004; DAVIS e DAVIS, 2003). 

Berzelius sugeriu que uma nova força agia sobre o sistema além da já conhecida 

Afinidade, a Força Catalítica. Ele acreditava que tal força, quando atuando sobre uma 

substância externa a uma reação química, era capaz de alterar o curso da reação (MOULIJN et 

al., 1993). 

Porém, foi somente em 1894 que Berzelius concluiu que ao se adicionar substâncias 

específicas a uma reação química, conhecidas posteriormente como catalisadores, era possível 

                                                 

2 Taxa de crescimento anual médio (%) 
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acelerar a taxa de reação ou alterar a seletividade da reação para diferentes produtos, sem que 

o equilíbrio termodinâmico seja modificado (DEUTSCHMANN et al., 2003). 

 

2.1.2. APLICAÇÕES 

 

Alguns processos catalíticos industriais foram desenvolvidos antes mesmo de ser criada 

uma base científica de reatividade química, como é o caso da produção de ácido sulfúrico 

(FOGLER, 2004). 

Com a evolução da engenharia de processos químicos, o desenvolvimento de 

catalisadores de alta performance tornou-se viável, o que impactou significativamente 

processos químicos de grande relevância econômica como a síntese da amônia.  

Muito utilizada na produção de fertilizantes agrícolas, a amônia era obtida através de 

rotas não-catalíticas em quantidades insuficientes para o uso, até que em 1905, Fritz Haber 

desenvolveu um experimento para obtenção de amônia por vias catalíticas. Ao constatar que, 

por meio deste procedimento, havia um baixo rendimento na produção de amônia nas condições 

de temperatura e pressão aplicadas e que extrapolar para escala industrial era algo pouco 

vantajoso, Haber abandonou a idéia de produzir amônia em larga escala (MOULIJN et al., 

1993).  No entanto, em 1908, o químico polonês retomou seus experimentos e, utilizando ósmio 

como catalisador, foi possível produzir amônia em escala industrial, sendo este o primeiro 

grande avanço para a catálise industrial (DEUTSCHMANN et al., 2003). 

Ao longo dos anos os processos catalíticos foram ganhando cada vez mais importância 

no âmbito econômico mundial, sendo aplicados em largas escalas industriais principalmente 

durante e após a Segunda Guerra Mundial. Na Tabela 2.2 são apresentados alguns dos processos 

catalíticos mais comercializados. 

 

Tabela 2.2: Processos catalíticos industriais importantes. 

Reação catalítica Catalisador Descobridor ou Companhia/Ano 

Ácido sulfúrico (Câmara de chumbo) NOX Désormes, Clement/1806 

Produção de cloro por oxidação de HCl CuSO4 Deacon/1867 

                                (continua) 
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Tabela 2.2: Processos catalíticos industriais importantes  

(continuação)  

Reação catalítica Catalisador Descobridor ou Companhia/Ano 

Ácido sulfúrico (Processo de 

contato) 
Pt,V2O5 

Winkler/1875; Knietsch/1888 

(BASF) 

Ácido nítrico por oxidação de 

NH3 
Redes de Pt/Rh Ostwald/1906 

Síntese de amônia a partir de 

N2,H2 
Fe 

Mittasch, Haber, Bosch/1908; 

Produção/1913 (BASF) 

Craqueamento em leito 

fluidizado 
Aluminosilicatos 

Lewis, Gilliland/1939 (Standard 

Oil) 

Amoxidação de propeno a 

acrilonitrila 
Bi/Mo Idol/1959 (SOHIO process) 

Catalisador de três vias Pt,Rh/monolito General Motors, Ford/1974 

Conversão de metanol a 

hidrocarbonetos 
Zeólitas Mobil Chemical Co./1975 

α-olefinas a partir de etileno Ni/Quelato de fosfina Shell (SHOP process)/1977 

Oxidação de sharless 

(epoxidação) 
Ti/ROOH/Tartarato 

May & Baker, Upjohn, 

ARCO/1981 

Redução catalítica seletiva RCS 

(Usinas de energia) 

V,W,óxidos de 

Ti/monolito 
~1986 

Ácido acético Ir/I-/Ru 
“Cativa”- process, BP 

Chemicals/1996 

Fonte: adaptado de Hagen (2006), p. 4 

 

2.2. TIPOS DE CATALISADOR 

 

Devido à variedade de aplicações para catalisadores, diferentes classificações são 

utilizadas, levando em consideração sua estrutura, composição, área de aplicação ou estado de 

agregação. 
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Figura 2.1: Classificação dos catalisadores. 

 

Fonte: adaptado de Hagen (2006), p. 9 

 

Os catalisadores podem ser homogêneos, heterogêneos, biocatalisadores (enzimas), 

foto-catalisadores e eletro-catalisadores; sendo os dois primeiros tipos mais abrangentes na 

indústria (BELLER, 2017). Na catálise homogênea os reagentes e o catalisador se encontram 

na mesma fase física, ou seja, formam um sistema monofásico. Já na catálise heterogênea há 

uma diferença de fases entre os reagentes e o catalisador, formando um sistema bi ou 

multifásico, sendo geralmente o catalisador sólido e os demais elementos presentes nas fases 

líquida ou gasosa (FOGLER, 2004). 

Os catalisadores homogêneos apresentam uma dispersão elevada e exibem uma maior 

atividade por unidade de massa de material, visto que teoricamente, cada átomo pode ser 

cataliticamente ativo de maneira individual. Devido a alta mobilidade das moléculas no meio 

reacional, os reagentes conseguem alcançar os sítios catalíticos de qualquer direção, permitindo 

que a concentração de catalisadores usados seja menor e em condições reacionais mais brandas 

do que quando utilizado o catalisador heterogêneo (HAGEN, 2006). 

Apesar do aparente benefício no uso de catalisadores homogêneos, a utilização de um 

catalisador heterogêneo é economicamente mais vantajosa, uma vez que há maior facilidade de 

separação entre o catalisador e a corrente de produto através de métodos como filtração e 

centrifugação, enquanto é necessário utilizar métodos mais complexos como separação líquido-

líquido e destilação para separar catalisadores homogêneos (DAVIS e DAVIS, 2003). 
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Visto que existem restrições na mobilidade das moléculas na matriz reacional de um 

catalisador heterogêneo, é essencial maximizar a acessibilidade dos reagentes aos sítios 

catalíticos ativos, o que inviabiliza o uso de catalisadores para grande parte dos processos 

envolvendo reações catalíticas. Tal aumento da acessibilidade aos sítios ativos poder ser 

promovido por uma elevação da área superficial presente nos catalisadores, através da presença 

de estruturas porosas, sendo estes denominados catalisadores porosos. Estes catalisadores 

podem apresentar diferentes denominações de acordo com o tamanho dos poros presentes em 

sua estrutura como, por exemplo, as peneiras moleculares que apresentam poros muito 

pequenos que impedem a aproximação de moléculas grandes do centro ativo (FOGLER, 2004). 

 

2.3. DIFUSÃO EM MEIOS POROSOS 

 

O perfil de concentração de uma reagente em um catalisador é demonstrado na Figura 

2.2. A região 1 representa a região externa ou interfase, onde o reagente difunde através da 

camada limite estagnada que circunda a partícula. A região 2 representa região interna ou 

região de intrafase, onde o reagente difunde-se nos poros da partícula e a reação catalítica 

ocorre (DAVIS e DAVIS, 2003). 

Ao avaliar os efeitos da transferência de massa na região interna, Thiele (1939) realizou 

um experimento para estabelecer uma relação entre a taxa de reação de um catalisador e a taxa 

obtida se a mesma quantidade de catalisador fosse dividida em grãos infinitamente pequenos. 

Para reações de primeira ordem, foi descoberto que a taxa em questão depende de um número 

adimensional, que ficou posteriormente conhecido como Módulo de Thiele (𝜙𝑠), que para um 

para um catalisador esférico é dado pela Equação (2.1 a)  (DEUTSCHMANN et al., 2003). 

 𝜙𝑠 = 𝑅√
𝑘𝑣

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 (2.1 a) 

na qual: 

𝑅 = raio da esfera; 
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𝑘𝑣 = constante de velocidade da reação química em base volumétrica3; 

𝐷𝐴,𝑒𝑓 = coeficiente de difusão efetivo do reagente A. 

 

Figura 2.2: Perfil de concentração em um catalisador esférico poroso. 

 

Fonte: adaptado de Davis e Davis (2003), p. 185 

 

Para valores baixos do módulo de Thiele, a reação na superfície do catalisador limita a 

taxa de reação global; já para valores altos (𝜙𝑠 ≈ 1), a difusão intraparticular é a etapa lenta 

(FOGLER, 2004). Entretanto a Equação (2.1 a) é verdadeira apenas para reações de primeira 

ordem, podendo ser sucintamente modificada e generalizada para uma ordem qualquer na forma 

descrita na Equação (2.1 b) (SATTERFIELD, 1970): 

                                                 

3 Para uma reação catalítica de primeira ordem, a constante k por de ser expressa por (FOGLER, 2004): 

 unidade de área superficial: 𝑘" = [𝑚/𝑠] 

 unidade de massa de catalisador: 𝑘′ = 𝑘"𝑆𝑔 = [𝑚3/(𝑘𝑔. 𝑠)] 

 unidade volumétrica: 𝑘𝑣 = 𝑘"𝑆𝑔𝜌𝑔 = [𝑠−1] 

 𝑆𝑔 = área específica do catalisador 
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 𝜙𝑆 = 𝑅√
𝑘𝑣𝐶𝐴𝑆

𝑛−1

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 (2.1 b) 

na qual: 

𝐶𝐴𝑆 = concentração do reagente na superfície da partícula (r=R); 

𝑛 = ordem da reação 

Devido a tortuosidade e a complexidade do meio poroso interno, a difusão 

intraparticular é, geralmente, a etapa controladora da cinética global do processo. Para analisar 

o fenômeno difusivo de um fluido em uma matriz porosa, é necessário levar em conta a sua 

configuração geométrica, uma vez que a disposição do poros afeta diretamente na mobilidade 

do difundente (CREMASCO, 2008). 

Tendo em vista a geometria e distribuição dos poros, a difusão pode ser classificada, 

principalmente, das seguintes maneiras: 

a) Difusão de Knudsen: quando o tamanho do poro é muito menor do que o caminho livre 

médio molecular na mistura gasosa, as colisões de moléculas gasosas com a parede do 

poro são mais frequentes que as colisões intermoleculares. Portanto cada espécie 

presente na mistura se difunde sem depender das demais (WIJNGAARDEN et al., 

1998). 

b) Difusão de Fick ou difusão ordinária: quando o tamanho do poro é maior do que o 

caminho livre médio das moléculas. 

c) Difusão configuracional: quando o sólido poroso apresenta o diâmetro de poro da 

mesma ordem de grandeza daquele associado ao difundente (CREMASCO, 2008). 

Para a análise da difusão em um meio genérico, na ausência de informações precisas 

sobre o mecanismo de transporte de fluido dentro da partícula, utiliza-se usualmente a Primeira 

Lei de Fick para descrever a difusão de um reagente A qualquer em uma partícula porosa em 

termos de um coeficiente efetivo de difusão (CREMASCO, 2008): 

 𝐽𝐴(𝑡, 𝑟) =  𝐷𝐴,𝑒𝑓.
𝜕𝐶𝐴 (𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
 (2.2) 

 

na qual: 
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𝐶𝐴(𝑡, 𝑟) = concentração do reagente ao longo do raio do catalisador; 

𝐽𝐴(𝑡, 𝑟) = fluxo difusivo do reagente A na direção radial. 

O coeficiente de difusão efetivo (𝐷𝐴,𝑒𝑓) é uma função de características do matriz porosa 

como  porosidade, esfericidade e tortuosidade, além de depender de fatores capazes de intervir 

na difusão, como temperatura e pressão.  

Ao se avaliar o fluxo difusivo em uma posição espacial menor do que no ponto de 

origem,  a variação de concentração (𝑑𝐶𝐴 (𝑟)) é negativa e a variação espacial (𝑑𝑟) é negativa, 

pois o fluxo ocorre na direção contrária à de crescimento da variação espacial (Fluxo de massa 

real de r=R para r=0, em catalisadores), o que resulta num fluxo difusivo positivo, ou seja, que 

há gradiente de concentração. Por isso não há necessidade do sinal negativo na Equação (2.2) 

como normalmente é apresentado na literatura.  

 

2.4. REAÇÃO CATALÍTICA 

 

A reação catalítica é um processo cíclico no qual há a adsorção de reagentes na 

superfície do catalisador, reação e por fim a dessorção dos produtos, sendo assim liberado para 

que um novo ciclo se inicie (DAVIS e DAVIS, 2003). 

A Figura 2.3 representa os processos físicos e químicos que englobam uma reação 

catalítica heterogênea na qual o reagente A é convertido no produto B e as etapas do mecanismo 

da reação são detalhadas a seguir. 

Etapas do mecanismo da reação: 

i. Difusão do reagente A através do filme de gás estagnado ou da camada limite que 

circunda a partícula de catalisador até superfície externa de catalisador. 

ii. Difusão da espécie A (por difusão em massa ou molecular (Knudsen)) através da matriz 

porosa do catalisador para a superfície catalítica. 

iii. Adsorção de A na superfície do catalisador. 

iv. Reação irreversível A (reagente) → B (produto) nos sítios ativos catalíticos. 

v. Dessorção das moléculas do produto B da superfície do catalisador. 

vi. Difusão da espécie B através da matriz porosa 
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vii. Difusão do produto B da superfície externa do catalisador através do filme de gás 

estagnado. 

 

Figura 2.3: Etapas em uma reação catalítica heterogênea. 

 

Fonte: adaptado de Bartholomew e Farrauto (2006), p. 17 

 

Para reações que envolvam um único reagente A e sejam irreversíveis, a taxa intrínseca 

de reação pode ser representada por uma função de potência de inteiro da concentração de A 

(𝐶𝐴), tal que (HILL, 1977): 

 𝑟𝐴 = 𝑘𝑣𝐶𝐴
𝑛

 (2.3) 

onde n é a ordem da reação e kv é a constante de velocidade de reação por unidade volumétrica. 

Reações de primeira ordem (n=1), representam o caso linear homogêneo com solução analítica 

exata solucionada por Thiele (1939); para reações de ordem zero (n=0), a taxa de reação 

independe da concentração do reagente A. 
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2.5. GEOMETRIA DE CATALISADORES 

 

O estudo para investigar reações catalíticas heterogêneas se dá muitas vezes em 

pequenas partículas catalíticas e condições reacionais escolhidas adequadamente, tal que 

minimizem os problemas associados à difusão externa e interna. No entanto, para produção em 

reatores catalíticos industriais, torna-se inviável ignorar os obstáculos cinéticos provenientes da 

transferência de massa, por isso a escolha de um catalisador com geometria adequada é 

indispensável à processos envolvendo catálise (ROSS, 2012). Na Figura 2.4 encontram-se 

alguns exemplos típicos de geometrias para catalisadores utilizados em reatores comerciais, que 

são produzidos através de processos como granulação e extrusão. 

 

Figura 2.4: Geometrias típicas para catalisadores em processos industriais. 

 

Fonte: Página da BASE METAL4 

 

A escolha da geometria do catalisador mais conveniente para o processo é determinada 

por uma série de considerações que visam (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2006; ROSS, 

2012): 

                                                 

4 Disponível em: <http://www.emp.ee/fi/kierratettavat-materiaalit/teolliset-katalysaattorit>. Acessado em 16.abr.2017 

 

http://www.emp.ee/fi/kierratettavat-materiaalit/teolliset-katalysaattorit
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 O aumento da resistência do grânulo para suportar altas pressões, evitando que estes se 

fragmentem no reator, especialmente durante a partida do reator; 

 A minimização da perda de pressão através do leito catalítico; 

 A diminuição da resistência à transferência de massa no filme gasoso e nos poros do 

catalisador, maximizando o acesso aos sítios catalíticos ativos; 

 A redução do envenenamento e incrustação da fase ativa. 

A geometria esférica é recomendada para reatores de leito móvel e de leito fluidizado por 

reduzir problemas de desgaste e abrasão. Num leito fixo, podem ser utilizados grânulos, anéis 

ou extrudados, onde a sua forma e dimensões serão fatores determinantes para diminuir queda 

de pressão através do leito (ERTL et al., 1997). 

 

2.6.  MÉTODOS ANALÍTICOS PARA SOLUÇÃO DE EDOs 

 

Existem muitos assuntos importantes relacionados a matemática que compõem a base 

para o entendimento das soluções das EDOs de segunda ordem com coeficientes variáveis. 

Contudo, como o escopo do presente trabalho não consiste em explicar todos estes pormenores, 

como referência bibliográfica, atentou-se somente aos pontos principais da matemática 

necessários ao bom entendimento do capítulo de desenvolvimento. 

As EDOs de segunda ordem aparecem da modelagem das equações de conservação de 

massa e energia, particularmente quando o problema envolve o fenômeno de difusão de massa 

e calor, respectivamente, Lei de Fick e Lei de Fourier. 

 Partindo-se da equação resultante da modelagem da difusão de massa em um 

catalisador esférico poroso isotérmico (CREMASCO, 2008), em regime permanente e 

considerando somente fluxo radial, cuja formulação detalhada será apresentada adiante no 

Capítulo 3, obtém-se a Equação (2.4) :  

 
𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
] − 𝑟𝐴  = 0 (2.4) 

 A Equação (2.4) pode ser apresentada na forma da Equação (2.5), reforçando-se o termo 

de segunda ordem, oriundo da difusão (se existe difusão DA,ef ≠ 0): 
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𝑑2𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟2
+

2

𝑟

𝑑𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
−

𝑟𝐴
𝐷𝐴,𝑒𝑓

 = 0 (2.5) 

 Assumindo-se que no interior da partícula do catalisador ocorre uma relação elementar 

do tipo reagente (A) se transformando em produto (B): A→B, de ordem n e cuja constante de 

velocidade pode ser repesentada pelo modelo de Arrhenius expresso pela Equação (2.6): 

 𝑘𝑣 = 𝑘0𝑒
−𝐸𝐴
𝑅𝑇  (2.6) 

na qual: 

𝑘0 = constante cinética pré-exponencial; 

𝐸𝐴 = energia de ativação; 

𝑅 = constante universal dos gases; 

𝑇 = temperatura (obrigatoriamente em Kelvin). 

A taxa de reação, com base na concentração para o modelo de Arrhenius pode ser escrita 

na forma apresentada na Equação (2.3), ou ainda, substituindo a Equação (2.6) na Equação 

(2.3), obtendo: 

 𝑟𝐴 = 𝑘0𝑒
−𝐸𝐴
𝑅𝑇 𝐶𝐴(𝑟)𝑛 (2.7) 

 Assumindo-se que a variação de temperatura no interior da partícula é desprezível, ou 

seja, o sistema é isotérmico, kv resulta em um valor constante (invariável com a temperatura). 

 A Equação (2.7) pode ser, então, escrita na forma: 

 
𝑑2𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟2
+

2

𝑟

𝑑𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
−

𝑘𝑣𝐶𝐴(𝑟)𝑛

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 = 0 (2.8) 

 A Equação (2.8) é essencialmente uma Equação Diferencial Ordinária de Segunda 

Ordem, de coeficientes variáveis, cuja linearidade e homogeneidade dependem exclusivamente 

do valor da ordem de reação n, conforme resume a Tabela 2.3. A variável dependente é a 

concentração do reagente CA(r) e a variável independente é o raio r, tendo dois parâmetros kv e 

DA,ef. 
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Tabela 2.3: Linearidade e Homogeneidade para a EDO do catalisador esférico. 

  

Observa-se na Tabela 2.3 que o valor de n é muito importante, pois ao modificar a forma 

base da EDO resultante, modifica também a possibilidade de solução analítica, válida para as 

equações lineares escopo do presente trabalho, que representa a base de solução para avaliar 

soluções numéricas implementadas em softwares no computador. 

Assim, se faz necessário nas próximas seções apresentar a teoria resumida de soluções 

analíticas de EDOs lineares de segunda ordem de coeficientes variáveis, bem como uma breve 

revisão de Equações de Bessel e suas respectivas funções (funções de Bessel naturais e 

modificadas), para o melhor entendimento e posicionamento do estudo de catalisadores 

esféricos. 

Cabe ainda resaltar a apresentação das diferentes estruturas físicas dos catalisadores 

esféricos, que pode ser não oca (maciça), sendo para este último,  o tipo de suporte impermeável 

ou permeável ao reagente, bem como a condição do meio externo em relação a superfície do 

catalisador, que se apresenta com ou sem resistência a transferência de massa.  

Isto tudo resulta em diferentes possibilidades de condições de contorno que 

particularizam a solução desejada para o perfil de concentração do reagente no interior do 

sólido. Acrescenta-se, ainda, condição inicial para a abordagem de problemas transientes. 

 

2.6.1. EDOs HOMOGÊNEAS LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 

 

EDOs de segunda ordem aparecem em diversas áreas da engenharia. Nas modelagens 

de catalisadores é frequente aparecerem tais equações, e a necessidade de desenvolver 

n Linearidade Homogeneidade EDO (base) Solução analítica 

0 Linear Não homogênea Equação de variáveis separáveis Sim 

1 Linear Homogênea Equação de Bessel Generalizada Sim 

≥ 2 Não linear Homogênea Equação de Bessel Generalizada Não 

Não 

inteiro 
Não linear Homogênea Equação de Bessel Generalizada Não 



 37 

habilidade em solucioná-las é de suma importância para a formação de qualquer engenheiro, 

não somente o engenheiro químico.  

Uma EDO de segunda ordem é linear quando pode ser escrita na forma (KREYSZIG et 

al., 2011): 

 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑢(𝑥) (2.9) 

Observa-se que a linearidade é definida, pois a equação é linear em y e também suas 

derivadas, sendo y a variável dependente e x a variável independente. 

As funções q(x), p(x) e u(x) são funções quaisquer na variável independente x, devem 

ser contínuas e analíticas no domínio de x especificado para que indeterminações não sejam 

geradas. Ainda, se q e p forem funções constantes, classificamos a EDO como de coeficientes 

constantes, caso contrário, coeficientes variáveis. 

Também podemos classificar a EDO da Equação (2.9) como homogênea quando u(x) = 

0 para todo x considerado, e não homogênea, quando u(x) é uma função qualquer de x ou uma 

constante. A Equação (2.10) é então dita como homogênea. 

 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 0 (2.10) 

 

2.6.2. PRINCÍPIO DA SUPERPOSIÇÃO 

 

O Princípio da Superposição ou Princípio da Linearidade é a estrutura para o 

desenvolvimento das soluções de equações lineares e homogêneas. 

Este princípio afirma que se pode obter outras soluções a partir de soluções dadas pela 

combinação linear entre elas (KREYSZIG et al., 2011), ou seja, pode-se somá-las ou 

multiplica-las por qualquer constante.  

Da Equação (2.10), linear e homogênea, vale o Princípio da Superposição. Se y1(x) e 

y2(x) são soluções da equação homogênea citada, então Y(x) para c1 e c2 constantes também é 

solução, como mostra a Equação (2.11), no qual y1(x) e y2(x) são soluções linearmente 

independentes da equação, e denominadas soluções fundamentais. 

 𝑌(𝑥) = 𝑐1𝑦1(𝑥) + 𝑐2𝑦2(𝑥) (2.11) 
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Assim, podemos concluir que para uma EDO linear e homogênea, qualquer combinação 

linear de duas soluções em um intervalo aberto I é também uma solução no intervalo I. Em 

particular, para tal equação a soma das soluções e multiplicação por uma constante qualquer 

também é solução da mesma.   

 

2.6.3. PROBLEMAS DE VALOR INICIAL 

 

Para EDOs lineares e homogêneas, um problema de valor inicial consiste em uma EDO 

e duas condições iniciais, pois a equação é de segunda ordem:  

 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 0 (2.12) 

 𝑦(𝑥0) = 𝑘0    𝑒    𝑦
′(𝑥0) = 𝑘1 (2.13) 

 Os valores dados na Equação (2.13) são condições de contorno usados para determinar 

as duas constantes arbitrárias c1 e c2 em uma solução geral: 

 𝑦 = 𝑐1𝑦1 + 𝑐2𝑦2 (2.14) 

Este resultado é uma solução única que passa através dos pontos (x0, k0) com k1 o valor 

da derivada no ponto. 

No estado estacionário a aplicação de condições de contorno se faz necessária devido ao 

aparecimento das constantes arbitrárias apresentadas na Equação (2.14), provenientes de 

integrações realizadas nas equações diferenciais e que devem ser avaliadas para se obter a 

solução completa da modelagem realizada (RICE e DO, 1995). 

Em casos avaliados no estado transiente, onde o tempo é a variável independente, a 

condição inicial adotada é, na maioria das vezes, um valor inicial que específica o estado da 

variável dependente em um tempo t (normalmente em t = 0). Já no estado estacionário a 

aplicação de condições de contorno se faz necessária devido ao aparecimento de constantes 

arbitrárias provenientes de integrações realizadas nas equações diferenciais e que devem ser 

avaliadas para se obter a solução completa da modelagem realizada (RICE e DO, 1995). 
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2.6.4. PROBLEMAS DE VALOR CONTORNO 

 

Muitos dos problemas recorrentes no ramo da engenharia, como os que envolvem 

mecânica dos fluidos e transferência de massa e energia, são expressos a partir de Problemas 

de valor de contorno. Para casos que abrangem a área de fenômenos de transporte, muitas vezes 

as formas destas equações diferenciais são parecidas, visto que são consequências de princípios 

de conservação de energia semelhantes (KENNETH, 2007).  

Problemas de valor de contorno (PVC) envolvem a solução de EDOs ou EDPs em um 

domínio espacial, sujeito a condições de contorno que mantêm o limite do domínio, ou seja, 

quando uma ou mais condições são conhecidas no valor inicial da variável independente e 

outras no valor final da variável independente (KENNETH, 2007). 

Uma vez encontrada as soluções gerais das equações diferenciais ordinárias (EDO) e 

parciais (EDP) avaliadas, é necessário aplicar as chamadas condições de contorno para 

determinar as soluções específicas dos problemas estudados. 

Na engenharia química, as condições de contorno utilizadas em problemas físico-químicos 

são, em sua maioria, homogêneas. Condições de contorno homogêneas são, por exemplo, 

aquelas que são satisfeitas tanto por y(x) quanto por υy(x), onde υ é uma constante arbitrária. 

Dentre todos os tipos de condições de contorno homogêneas em um ponto xo, são apresentados 

a seguir os três mais comuns (RICE e DO, 1995): 

 

i. 𝑦(𝑥) = 0 em 𝑥 = 𝑥0 

(2.15) 
ii. 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 0 em 𝑥 = 𝑥0 

iii. 𝛽𝑦 +
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 0 em 𝑥 = 𝑥0 

Segundo Cremasco (2008), as condições de contorno “referem-se ao valor ou 

informação de concentração ou fração (mássica ou molar) do soluto em posições específicas do 

volume de controle ou nas fronteiras deste volume”. 

Tendo seu embasamento teórico no conceito de transferência de massa, as condições de 

contorno aplicadas nos problemas de difusão com reação em sólidos porosos, em estado 

estacionário, mais comuns são (FOGLER, 2004) : 
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a) Concentração especificada no contorno.  

Por exemplo, para uma reação instantânea na região do contorno, a concentração dos 

reagentes é levada a zero (CAS = 0). 

b) Fluxo especificado no contorno.   

Para este caso, pode-se apresentar três diferentes condições: 

i. Sem transferência de massa no contorno (JA = 0).  

Como exemplo, para geometrias cilíndricas onde não ocorre reação na fronteira.  

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
= 0 em r = R 

É dito que a difusividade é finita neste ponto, sendo possível se o gradiente for zero. 

ii. Estabelecer o fluxo na superfície igual a taxa de reação na superfície. 

JA(superfície) = - rA (superfície) 

iii. Transporte convectivo igual ao fluxo molar no limite do contorno. 

JA(contorno) = kc (CAb – CAS) 

Onde CAb é a concentração de A “bulk” do fluido,  CAS é a concentração de A na 

superfície e kc é o coeficiente de transferência de massa. 

c) Plano de simetria.  

O perfil de concentração é simétrico em relação a um plano de simetria, resultando 

em um gradiente de concentração nulo neste centro simétrico. Como exemplo, tem-

se o centro de uma esfera catalítica porosa ou a difusão radial em uma tubulação. 

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
= 0 em r = 0 

Uma explicação mais detalhada sobre os contornos existentes nos fenômenos de 

transferência de massa é apresentado em Cremasco (2008). Tais condições serão apresentadas 

nos subtópicos seguintes. 

 

2.6.4.1 CONCENTRAÇÃO ESPECIFICADA EM UMA DETERMINADA FASE OU 

FRONTEIRA 

 

São chamadas condições de primeira espécie ou de Dirichlet e são aplicadas na fronteira 

de uma fase ou na interface entre fases. Para o caso em estudo, fronteira da interface 

sólido/fluido (região onde ocorre a transferência de massa). Para fluido estagnado, não temos 

resistência à transferência de massa externa. Pode-se ilustrar esta primeira condição em 

catalisador esférico não oco (maciço poroso) na Figura 2.5. 
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Tem-se que em r = R → CA(R) = CAS  

Figura 2.5: Condição de contorno de primeira espécie em um catalisador esférico não 

oco e não poroso sem resistência à transferência de massa externa 

 

 

 

 

 

 

Sendo o catalisador esférico não oco e não poroso, toda a reação ocorre na superfície 

do catalisador. Caso contrário, sendo o catalisador esférico não oco e poroso, existe um 

equilíbrio de distribuição do soluto A entre as fases sólido-líquido. Tal situação é ilustrada 

através da Figura 2.6. 

Tem-se que em r = R → CA(R) = CA1s = KpCA2s  

Figura 2.6: Condição de contorno de primeira espécie em um catalisador esférico não 

oco e poroso sem resistência à transferência de massa externa 

 

 

 

 

 

 

Se a fase líquida contém o soluto A diluído e distribuído entre as fases sólido-fluido, 

uma relação de equílíbrio análoga à Lei de Henry é dada pela Equação (2.16) : 

 𝐶𝐴1𝑆
= 𝐾𝑝𝐶𝐴2𝑠

 (2.16) 

no qual:  𝐾𝑝 =  coeficiente de distribuição (ou de partição) 

   𝐶𝐴1𝑆
= 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐴 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 1 (𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑎) 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 "𝑠"   
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  𝐶𝐴2𝑆
= 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐴 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 2 (𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎) 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 "𝑠" 

 Aqui o Kp refere-se ao equílibrio termodinâmico entre fases, que culmina da 

desigualdedade das concentrações do soluto A na interface “s”. A Figura 2.7 demonstra a 

diferença na fronteira entre a concentração de A na fase 1 ,CA1s, e a concentração de A na fase 

2, CA2s.  

Figura 2.7: Equilíbrio sólido-fluido na interface “s” 

 

 

 

 

 

Fonte: Cremasco (2008), p. 182 

 

2.6.4.2 CONDIÇÃO DE FLUXO ESPECIFICADA EM UMA DETERMINADA FASE 

OU FRONTEIRA 

 

 Também pode-se ter a condição onde o soluto A flui de uma fase para a outra, 

pressupondo que a interface “s” não oferece resistência ao fluxo deste soluto. Esta condição de 

continuidade de fluxo na fronteira é conhecida como condição de Neuman ou condição do 

segunda espécie. 

 Para a fase 1, sólido poroso5, o fluxo na fronteira será devido a contribuição difusiva. 

Admitindo soluto A diluído no sólido, e fluxo na direção de crescimento de r e consumo de A, 

tem-se a Equação (2.17) que corresponde somente ao fluxo difusivo. Nota-se que o sinal 

negativo do fluxo é usado para que NA seja positivo, uma vez que a derivada da concentração é 

negativa, ou seja, A é consumido e sua concentração diminui na direção de crescimento de r. 

 𝑁𝐴(𝑟 = 𝑅) = −𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝑑𝐶𝐴1(𝑟)

𝑑𝑟
 (2.17) 

                                                 

5 Esta condição também se aplica para líquidos estagnados ou membrana polimérica, uma vez que só existe contribuição 

difusiva. 
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 Para a fase 2, fluido, admite-se que a parte do fluido de interesse esteja comprendida 

entre a fronteira e até uma certa distância δ, chamada de camada limite mássica. Nesta região 

existe o transporte convectivo do soluto até a interface, de tal modo que o seu fluxo possa ser 

descrito por convecção mássica. A força motriz deste transporte se dá pelo gradiente de 

concentração CA2s – CA2∞ (se dada na direção de crescimento do raio) ou CA2∞ - CA2s (se 

contrário). O fluxo convectivo é apresentado na Equação (2.18). 

 𝑁𝐴(𝑟) = 𝐾𝑚2
(𝐶𝐴2𝑠

− 𝐶𝐴2∞
)  (2.18) 

 Como se admitiu que a interface não oferece resistência à transferência de massa 

(mobilidade do soluto na fronteira), tem-se em r = R a igualdade dos fluxos como mostra a 

Equação (2.19). 

 −𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝑑𝐶𝐴1(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟
= 𝐾𝑚2

(𝐶𝐴2𝑠
− 𝐶𝐴2∞

)  (2.19) 

 A Equação (2.19) só pode ser usada como condição de contorno se seus constituintes 

estiverem definidos dentro dos limites do volume de controle usado, no caso dentro do sólido, 

para originar a equação de continuidade que modela o processo de difusão de A. Para tanto, se 

faz necessário descobrir relações entre estes constituintes externos e internos. Logo, é preciso 

expressar CA2s em função de concentrações de A dentro do sólido. A Equação (2.16) mostra tal 

relação entre CA2s e CA1s. 

 Também é preciso relacionar CA2∞, concentração do soluto no seio do fluido, com 

alguma concentração que a referencie dentro do sólido, e de preferência mantenha a mesma 

magnitude do gradiente de concentração existente do lado de fora do sólido. Tal relação é 

expressa através da extrapolação da relação linear que CA1s possui com CA2s. A Figura 2.8 

demonstra tal relação extrapolando a relação linear da Equação (2.16). 

Assim, escreve-se a igualdade da Equação (2.19) em termos da fase 1 substituindo-se 

CA2s em função de CA1s da Equação (2.16) e CA2∞ em função da C*A1 (concentração de 

referência) expressa pela Equação (2.20). 

 𝐶∗
𝐴1

= 𝐾𝑝𝐶𝐴2∞
 (2.20) 
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Figura 2.8: Concentração de referência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cremasco (2008), p. 182 

 Após as substituições e rearranjando alguns termos chega-se a Equação (2.21)6. 

 
𝑑𝐶𝐴1(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟
=

𝐾𝑚2

𝐷𝐴,𝑒𝑓𝐾𝑝
(𝐶∗

𝐴1
− 𝐶𝐴1𝑠

)  (2.21) 

 Ao multiplicar-se a Equação (2.21) pela semi-espessura da matriz “s”, 𝑟∗ = 𝑟
𝑠⁄ , tem-se 

a Equação (2.22): 

 
𝑑𝐶𝐴1(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟∗
= 𝐵𝑖𝑀(𝐶∗

𝐴1
− 𝐶𝐴1𝑠

)  (2.22) 

Cabe salientar o número adimensional que aparece, 𝐵𝑖𝑀= 
𝑠𝐾𝑚2

𝐷𝐴,𝑒𝑓𝐾𝑝
, que é chamado 

Número de Biot Mássico, e é válido somente para meio diluído (da forma em que está 

definido), e expressa segundo Cremasco (2008) “a relação a resistência interna à difusão de um 

determinado soluto no meio em que se intenta estudar o fenômeno de transferência de massa e 

a resistência à convecção mássica associada ao meio externo que envolve o primeiro”. 

Pode-se ilustrar esta segunda condição de contorno em catalisador esférico maciço 

poroso na Figura 2.8. 

 

                                                 

6 Esta condição de contorno negligencia efeitos convectivos dentro da matriz porosa 
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Tem-se que em r = R   →   
𝑑𝐶𝐴1(𝑟)

𝑑𝑟
=

𝐾𝑚2

𝐷𝐴,𝑒𝑓𝐾𝑝
(𝐶∗

𝐴1
− 𝐶𝐴1𝑠

) 

 

Figura 2.9: Condição de contorno de segunda espécie em um catalisador esférico não oco 

poroso com resistência à transferência de massa externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o caso em que a fronteira é impermeável, tem-se a condição de contorno de fluxo 

nulo que pouco aplica-se para esferas, fora para o caso de suporte não perméavel na parte interna 

a esfera. Tal condição é mais comumente aplicável em problemas envolvendo geometrias 

cilíndricas, que não cabem ao escopo do trabalho e são apresentados em caráter demonstrativo. 

Esta condição é apresentada pela Equação (2.23). Também é ilustrada na Figura 2.10. 

 

 
𝑑𝐶𝐴1(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟
= 0  (2.23) 

 

 

Tem-se que em r = R   → 
𝑑𝐶𝐴1(𝑟=𝑅)

𝑑𝑟
= 0 
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Figura 2.10: Condição de contorno de segunda espécie em geometria cilíndrica com 

fluxo nulo na extremidade. 

 

 

 

 

  

 

 

Até aqui, analisou-se condições de contorno na fronteira em r = R. Contudo, certas 

condições de fluxo também podem ser especificadas dentro da matriz porosa tanto para 

catalisadores esféricos maciços porosos (não oco) quanto para ocos, estes últimos dependem 

do suporte.  

 Para catalisador esférico maciço poroso tem-se um perfil simétrico de concentração no 

centro do catalisador resultando em um gradiente nulo. A Figura  2.11 ilustra tal condição. 

 

 Tem-se que em r = 0   →  lim
𝑟→0

𝐶𝐴(𝑟) = 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜   𝑜𝑢   
𝑑𝐶𝐴1(𝑟=0)

𝑑𝑟
= 0  

 

Figura 2.11: Condição de contorno de segunda espécie em um catalisador esférico não 

oco poroso com fluxo nulo no centro. 
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Por último, para catalisador esférico poroso oco existem duas últimas condições: Suporte 

interior permeável ou impermeável. As Figuras 2.12 e 2.13 ilustram tais condições 

 

Tem-se que em r = r1   →    
𝑑𝐶𝐴1(𝑟=0)

𝑑𝑟
= 0 

 

Figura 2.12: Condição de contorno de segunda espécie em um catalisador esférico oco 

poroso com fluxo nulo no raio interno. 

  

 

 

 

 

 

 

Tem-se que em r = r1   →    𝐶𝐴(𝑟1) = 𝐶𝐴𝑟 

 

Figura 2.13: Condição de contorno de segunda espécie em um catalisador esférico 

maciço poroso com concentração conhecida no suporte. 
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2.6.4.3 CONDIÇÃO DE REAÇÃO QUÍMICA CONHECIDA  

 

Primeiramente é preciso distinguir dois tipos básicos de reações químicas: 

i. Reação homogênea: a reação química ocorre homogeneamente em todos os 

elementos do volume de controle. Para tanto, tem-se o termo de reação rA 

aparecendo dentro da equação de continuidade para o soluto A. 

ii. Reação heterogênea: a reação química ocorre na fronteira ou superfície de uma 

partícula onde ocorre o transporte do soluto. O termo reacional não faz parte da 

equação de continuidade, mas sim, vem apresentado nas condições de contorno. 

iii. Reação pseudo-homogênea: ocorre na situação de difusão intraparticular juntamente 

à reação química nos sítios ativos da partícula catalítica. Neste caso, a reação ocorre 

dentro da região do volume de controle e o termo reacional aparecerá na equação de 

continuidade de A. 

Admitindo-se reações químicas simples e irreversíveis de pseudo primeira ordem, onde 

segundo Cremasco (2008), a notação (’’’) em rA’’’ indica reação dentro do volume de controle 

e rA’’ reação química na superfície. E estando A sendo gerado no sentido do fluxo e na 

surperfície do catalisador, tem-se a Equação (2.24), que demonstra a igualdade dos fluxos na 

fronteira do catalisador, tendo a difusão do soluto ocorrendo no meio que envolve a partícula 

catalítica até a superfície desta. 

 𝑟′′𝐴 = 𝑁𝐴(𝑟 = 𝑅) = −𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝑑𝐶𝐴1
(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟
= 𝐾𝑃𝐶𝐴2𝑠

 (2.24) 

A Equação (2.24) também pode ser escrita em função do coeficiente de partição dado 

pela Equação (2.16), esta demonstra o consumo do soluto através de uma reação irreversível de 

primeira ordem. Contudo, a Equação (2.25) resultante está associada à difusão mássica do 

soluto no interior de uma matriz catalítica. Neste caso, além do termo reacional aparecer na 

condição de contorno, ele ainda aparecerá na equação de continuidade do soluto A. 

 
𝑑𝐶𝐴1

(𝑟 = 𝑅)

𝑑𝑟
=

𝑘𝑣

𝐷𝐴,𝑒𝑓1𝐾𝑝
𝐶𝐴1𝑠

 (2.25) 
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2.6.5. SOLUÇÃO GERAL, BASES E SOLUÇÕES PARTICULARES 

 

Em um intervalo qualquer dado, temos uma solução geral em que y1 e y2 são as soluções 

da EDO neste intervalo, e não são proporcionais entre si, e c1 e c2 são constantes arbitrárias. 

Estas soluções y1 e y2 são chamadas bases (ou sistema fundamental; soluções fundamentais) de 

soluções da EDO no intervalo considerado. 

Uma solução particular da EDO em um intervalo é obtida ao atribuir-se valores 

específicos para as constantes c1 e c2 em (2.14). 

Normalmente, duas funções y1 e y2 são chamadas linearmente independentes em um 

intervalo qualquer onde eles são definidos se: 

 𝑘1𝑦1(𝑥) + 𝑘2𝑦2(𝑥) = 0 (2.26) 

em todo ponto no intervalo implica que k1 = 0 e k2 = 0. 

Também as soluções y1 e y2 são chamadas linearmente dependentes, em um intervalo 

qualquer, se as constantes c1 e c2 são diferentes de zero. Por este fator, pode-se dividir uma 

solução pela outra, constatando-se que são proporcionais, conforme: 

 𝑦1 =
−𝑘2

𝑘1
𝑦2    𝑜𝑢    𝑦2 =

−𝑘1

𝑘2
𝑦1     (2.27) 

O oposto também pode ser verificado, uma vez que ao dividirmos duas soluções 

linearmente independentes, verifica-se que elas não são proporcionais, conforme: 

 

2.6.6. EXISTÊNCIA E UNICIDADE DE SOLUÇÕES  

 

Agora, será discutido a teoria geral por detrás das soluções de EDOs homogêneas 

lineares com os coeficientes p e q variáveis e contínuos em um intervalo. Será abordado o 

conceito de existência, também como a forma da solução geral e a unicidade da solução para 

PVI com duas condições iniciais. 

Se p e q são funções contínuas em algum intervalo e x0 também está contida neste 

mesmo intervalo, então o problema de valor inicial consiste de: 
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 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 0 (2.28) 

 𝑦(𝑥0) = 𝑘0    𝑒    𝑦
′(𝑥0) = 𝑘1 (2.29) 

terem solução única y(x) no intervalo dado, com x0, k0 e k1 conhecidos. 

Aumentando a abrangência da definição de soluções linearmente dependentes ou 

independentes, agora introduzindo o conceito de wronskiano. 

Se a EDO tem coeficientes p e q contínuos em um intervalo aberto qualquer, então duas 

soluções y1 e y2 são linearmente dependentes neste intervalo se, e somente se, seu 

“wronskiano”, como é chamado o determinante for: 

 𝑊(𝑦1, 𝑦2) = |
𝑦1 𝑦2

𝑦′1 𝑦′2
| = 𝑦1𝑦

′
2
− 𝑦2𝑦

′
1

= 0 (2.30) 

em algum ponto x0 no mesmo intervalo. Ainda, se existe algum ponto x1 no intervalo em que 

W ≠ 0, então y1 e y2 são linearmente independentes no intervalo. 

Tem-se então que para a unicidade da solução geral, pode-se propor o seguinte teorema: 

Se uma EDO tem coeficientes contínuos p e q em algum intervalo aberto, então toda 

solução y = G(x) é da forma da Equação (2.30), na qual y1 e y2 são as bases da solução no 

intervalo e c1 e c2 são constante adequadas. Portanto G(x) não tem solução singular  (isto é, 

solução obtida de uma solução geral). 

 

2.6.7. EDOs NÃO HOMOGÊNEAS LINEARES DE SEGUNDA ORDEM 

 

Uma vez que a equação resultante da modelagem da difusão de massa em um catalisador 

esférico poroso isotérmico é uma EDO não homogênea quando a reação é de ordem zero, 

considere a forma padrão da EDO: 

 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥) (2.31) 

na qual o que define a EDO como não homogênea é r(x) ≠ 0. Aqui a solução da EDO será uma 

“solução geral”, que é a soma de uma “solução particular” da EDO adicionada a solução geral 

correspondente da EDO homogênea. 
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Para expansão dos conceitos abordados até aqui, surgem esses dois novos termos 

supracitados abordados entre aspas que serão definidos a seguir. 

Uma solução geral de uma EDO não homogênea em um intervalo aberto qualquer é 

uma solução da forma: 

 𝑦(𝑥) = 𝑦ℎ(𝑥) + 𝑦𝑝(𝑥) (2.32) 

aqui a Equação (2.32) é a solução geral, anteriormente vista, da EDO homogênea em um 

intervalo qualquer e yp é qualquer solução particular no mesmo intervalo contendo constantes 

não arbitrárias. 

Uma solução particular no intervalo é uma solução obtida assumindo valores específicos 

para as constantes arbitrárias c1 e c2 em yh que satisfazem a EDO proposta. 

Em suma, a discussão até aqui sugere o seguinte: para resolver EDO não homogêneas 

ou um problema de valor inicial da EDO proposta, é preciso resolver, primeiramente, a EDO 

homogênea associada e, posteriormente, achar uma solução particular yp, para finalmente obter-

se a solução geral completa.  

Porém pode-se aplicar ainda uma manipulação matemática pertinente para resolver 

equações diferenciais ordinárias não-homogêneas que decorrem em sistemas esféricos que será 

apresentado com mais detalhes adiante no Capítulo 3. Para solução da EDO de segunda ordem, 

coeficientes variáveis, não homogênea e com ordem de reação zero apresentada na Equação 

(2.33), tem-se o método conforme apresentado em Prata (2012).  

 
1

𝑟2
.
𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 (2.33) 

Quando uma equação é escrita da forma da Equação (2.34), pode se propor: 

 𝑔(𝑦).
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥) (2.34) 

é possível separar suas variáveis de forma que y só apareça do lado esquerdo e x do lado direito 

conforme a Equação (2.35). 

 𝑔(𝑦). 𝑑𝑦 = 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥 (2.35) 



 52 

 Esta equação é chamada de Equação de Variáveis Separáveis, pois as variáveis x e y 

estão separadas em cada lado da igualdade. 

Uma vez que há apenas uma variável em cada um dos lados da igualdade integra-se de 

ambos os lados obtendo-se a Equação (2.36). 

 ∫𝑔(𝑦). 𝑑𝑦 = ∫𝑓(𝑥). 𝑑𝑥 + 𝐾 (2.36) 

 As integrais obtidas existem se for feita a consideração de que as funções g e f são 

contínuas e, portanto, ao se resolver as integrais a solução geral da equação diferencial ordinária 

é obtida (PRATA, 2012). 

 Aplicando-se a separação de váriaveis duas vezes em (2.33) resulta na Equação (2.37) 

e tal procedimento será demonstrado em detalhes no Capítulo 5 deste trabalho. 

 𝐶𝐴(𝑟) =
𝑏2. 𝑟2. 𝐶𝐴𝑆

6
−

𝐶1 

𝑟
+ 𝐶2 (2.37) 

 

2.6.8. EQUAÇÕES DE BESSEL 

 

Na Equação (2.8), os coeficientes p(x) e q(x) são variáveis e conhecidos, visto de como 

se apresentam: p(r) =2/r e q(r) = - Ks/DA,ef . Esta EDO não pode ser resolvida por métodos 

algébricos com suas soluções sendo funções elementares conhecidas do cálculo. Então, para 

esses casos de coeficientes variáveis, a situação é mais complicada, e sua solução são funções 

não elementares chamadas Funções de Bessel. 

Uma vez que as funções de Bessel têm um papel importante na solução da equação 

resultante da modelagem da difusão de massa em um catalisador esférico poroso, como também 

para cilindro, será abordado rapidamente seus conceitos principais. 

Em matemática aplicada, tem-se a Equação de Bessel7 como uma das mais importantes 

EDOs. Segundo Prata (2012, p.77), “o movimento oscilatório amortecido (engenharia 

                                                 

7 FRIEDRICH WILHELM BESSEL (1784-1846), astrônomo e matemática alemão, estudou astronomia por conta própria em 

seu tempo livre como um aprendiz de uma companhia de exportação e finalmente se tornou diretor do novo Observatório 

Königsbberg. 



 53 

mecânica), a condução de calor em uma aleta de seção reta variável e a difusão com reação 

química em sistemas cilíndricos e esféricos, são exemplos encontrados na literatura”. 

A equação de Bessel é dada pela Equação (2.38): 

 𝑥2𝑦" + 𝑥𝑦′ + (𝑥2 − 𝜈2)𝑦 = 0 (2.38) 

ou em sua forma padrão, 

 𝑦" +
𝑦′

𝑥
+ (

𝑥2 − 𝜈2

𝑥2
)𝑦 = 0 (2.39) 

na qual o parâmetro ν (nu) é um número real dado que pode ser positivo ou zero.  

A equação de Bessel frequentemente aparece em problemas de modelagem que 

apresentam simetria cilíndrica ou esférica. Suas soluções passam por séries de potências e são 

conhecidas da literatura. 

Todavia, antes de se entrar na discussão das equações de Bessel, é preciso fazer uma 

pequena pausa para se destacar o teorema de existência de soluções em séries de potências, uma 

vez que as soluções das equações de Bessel se originam em soluções deste tipo. 

Conforme Kreyszig et al. (2011), se p, q e r mostrados na EDO em sua forma padrão: 

 𝑦′′ + 𝑝(𝑥)𝑦′ + 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥) (2.40) 

são analíticos8 no ponto x = x0,  então cada solução desta equação também é analítica neste 

mesmo ponto x = x0, e pode, portanto, ser representado por uma série de potências de x – x0 

com raio de convergência9 R > 0. 

Apesar das equações de Bessel possuírem coeficientes que não são analíticos, estas 

ainda podem ser resolvidas por séries. Mais genericamente, segundo o Método de Frobenius10, 

                                                 

8 Uma função como p(x), q(x) ou r(x) é chamada analítica em um ponto x = x0 se ela pode ser representada por uma série de 

potências de x – x0 com raio de convergência positivo. 

9 Raio de convergência é o intervalo de convergência ao redor de um ponto em que a série converge (para uma série de 

potência complexa é também chamado de disco de convergência ou raio de convergência) 

10GEORG FROBENIUIS (1849-1917), matemático alemão, professor em ETH Zurich e Universidade de Berlin, estudante de 

Karl Weierstrass. Ele é também conhecido por seu trabalho em matrizes e teoria de grupo. 
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pode-se fazer uma extensão dos métodos de séries de potência. Faça b(x) e c(x) quaisquer 

funções analíticas em x = 0. Então a EDO: 

 𝑦" +
𝑏(𝑥)

𝑥
𝑦′ +

𝑐(𝑥)

𝑥2
𝑦 = 0 (2.41) 

tem pelo menos uma solução que pode ser representada pela forma: 

 𝑦(𝑥) = 𝑥𝑢 ∑ 𝑎𝑚

∞

𝑚=0

𝑥𝑚 = 𝑥𝑢(𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + ⋯ )   𝑎0 ≠ 0 (2.42) 

onde o expoente u pode ser qualquer número real ou complexo (u é escolhido de modo que 

satisfaça a0  ≠ 0). 

Retornando agora para as soluções das equações de Bessel, mais conhecidas como 

Funções de Bessel, de acordo com o Método de Frobenius, sua forma é: 

 𝑦(𝑥) = ∑ 𝑎𝑚

∞

𝑚=0

𝑥𝑚+𝑟 (2.43) 

A solução da Equação (2.43)  e suas respectivas derivadas são introduzidas na EDO para 

produzir suas soluções conforme a natureza do valor de ν, que pode ser real positivo, inteiro 

positivo ou zero. Essas soluções estão apresentadas na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4: Funções de Bessel  do primeiro tipo Jν(x) 

Jν(x) para ν ≥ 0 (não inteiro)   Função de Bessel de 1º tipo de orden ν 

 
𝐽𝜈(𝑥) = 𝑥𝜈 ∑

 (−1)𝑚𝑥2𝑚

22𝑚+𝜈𝑚!𝛤(𝑚 + 𝜈 + 1)!
    

∞

𝑚=0

 

na qual Γ é a Função Gama. 

(2.44) 

 

Jn(x) para ν = n = 0,1,2... (inteiro)   Função de Bessel de 1º tipo e orden n 

 𝐽𝑛(𝑥) = 𝑥𝑛 ∑
 (−1)𝑚𝑥2𝑚

22𝑚+𝑛𝑚! (𝑛 + 𝑚)!

∞

𝑚=0

 (2.45) 

 

                                                                                                                          (continua) 
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Tabela 2.4: Funções de Bessel  do primeiro tipo Jν(x) 

                   (continuação) 

J-ν(x) para ν ≤ 0 (não inteiro)   Função de Bessel de 1º tipo de orden ν 

 𝐽−𝜈(𝑥) = 𝑥−𝜈 ∑
 (−1)𝑚𝑥2𝑚

22𝑚−𝜈𝑚!𝛤(𝑚 − 𝜈 + 1)!

∞

𝑚=0

 (2.46) 

 

Jν(x) para 𝝂 =  ±
𝟏

𝟐
  (meio) 

 𝐽1
2

(𝑥) = √
2

𝜋𝑥
𝑠𝑒𝑛(𝑥) (2.47) 

 𝐽
− 

1
2

(𝑥) = √
2

𝜋𝑥
𝑐𝑜𝑠(𝑥) (2.48) 

 

Fonte: compilado e adaptado de Varma e Morbidelli  (1997), p. 311-317 

 

Algumas soluções das funções de 1º tipo são apresentadas na Figura 2.14. Note que 

J0(0)=1 e Jν(0)=1 para todos os valores inteiros de ν. 

 

Figura 2.14: Funções de Bessel de 1º Tipo e ordem ν, Jν(x) para ν = 0,1,2,3. 

 

Fonte: Varma e Morbidelli (1997), p. 314 

J v
 (

x
) 
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A solução geral para EDO da Equação (2.38) é: 

 𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝜈(𝑥) + 𝐶2𝐽−𝜈(𝑥) (2.49) 

 Para se obter uma solução geral para a equação de Bessel, para qualquer valor de ν, é 

preciso introduzir a função de Bessel do segundo tipo Yν(x), uma vez que a solução geral da 

equação de Bessel para qualquer valor de ν (e x > 0) é: 

 𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝜈(𝑥) + 𝐶2𝑌𝜈(𝑥) (2.50) 

Segundo Varma e Morbidelli (1997), quando ν não é zero ou um inteiro, a segunda 

solução linearmente independente da EDO de Bessel é dada exatamente por J-ν(x). No entanto, 

quando ν é zero ou um inteiro a segunda solução linearmente independente é Yν(x) 

Uma apresentação resumida das soluções das funções de Bessel do segundo tipo é 

apresentada na Tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5: Funções de Bessel do segundo tipo Yν(x) 

Yν(x) para ν = n = 0   Função de Bessel de 2º tipo  (Função de Neumann11 de ordem 0) 

 

𝑌0(𝑥) =
𝜋

2
[𝐽0(𝑥) (𝑙𝑛

𝑥

2
+ 𝛾) + ∑

 (−1)𝑚−1𝛷𝑚

22𝑚(𝑚!)2

∞

𝑚=1

𝑥2𝑚] 

na qual γ é a Constante de Euler (γ = 0,0577216) e 𝛷𝑚 =  1 +
1

2
+

1

3
+. . . +

1

𝑚
 

(2.51) 

 

Yν(x) para ν = n (inteiro)   Função de Bessel de 2º tipo (Função de Neumann de ordem n) 

 

𝑌𝑛(𝑥) =
𝜋

2
[𝐽𝑛(𝑥)𝑙𝑛

𝑥

2
+

1

2
∑

(𝑛 − 𝑚 − 1)!

𝑚!
(
𝑥

2
)
2𝑚−𝑛

+

𝑛−1

𝑚=0

−
1

2
∑(−1)𝑚+1{𝛷(𝑚 + 1) + 𝛷(𝑚 + 𝑛 + 1)}

∞

𝑚=0

(𝑥 2⁄ )
2𝑚+𝑛

𝑚! (𝑚 + 𝑛)!
] 

(2.52) 

  (continua) 

 

                                                 

11 CARL NEUMANN (1832-19255), matemático e físico alemão.  
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Tabela 2.5: Funções de Bessel do segundo tipo Yν(x) 

                  (continuação) 

Yν(x) ao invés de J-ν  

 𝑌𝜈(𝑥) =
1

𝑠𝑒𝑛(𝜈𝜋)
[𝐽𝜈(𝑥)𝑐𝑜𝑠𝜈𝜋 − 𝐽−𝜈(𝑥)] (2.53) 

 𝑌𝑛(𝑥) = lim
𝜈→𝑛

𝑌𝜈(𝑥) (2.54) 

 

Fonte: compilado e adaptado de Varma e Morbidelli  (1997), p. 317-323 

 

Algumas soluções das funções de 2º tipo são apresentados na Figura 2.6. Note o 

comportamento assimptótico das funções, Yν(x)→ -∞ quando x → 0. 

 

Figura 2.15: Funções de Bessel de 2º Tipo e ordem v, Yν(x) para  ν = 0,1,2,3. 

 

Fonte: Varma e Morbidelli (1997), p. 323 

Há também a necessidade prática de soluções para a equação de Bessel, que são 

complexas para valores reais de x, uma vez que x é substituído por ix (desde que i2= -1). Tal 

equação é chamada de equação de Bessel modificada (RICE e DO, 1995), conforme: 

Y
v
 (

x
) 
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 𝑥2𝑦" + 𝑥𝑦′ − (𝑥2 + 𝜈2)𝑦 = 0 (2.55) 

A solução para ν não inteiro ou não nulo produz: 

 𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝜈(𝑖𝑥) + 𝐶2𝐽−𝜈(𝑖𝑥) (2.56) 

e se ν é inteiro ou zero, 

 𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐽𝑛(𝑖𝑥) + 𝐶2𝑌𝑛(𝑖𝑥) (2.57) 

Contudo, se for retirado o argumento complexo, a função de Bessel modificada se 

apresenta da seguinte forma para ν não inteiro ou não nulo: 

 𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐼ν(𝑥) + 𝐶2𝐼−ν(𝑥) (2.58) 

ou para ν inteiro (ν = n) ou zero, 

  𝑦(𝑥) = 𝐶1𝐼n(𝑥) + 𝐶2𝐾n(𝑥) (2.59) 

Uma apresentação resumida das soluções das funções de Bessel Modificada do segundo 

tipo é apresentada na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6: Funções de Bessel Modificada do segundo tipo Iν(x) e Kν(x) 

Iν(x) para ν qualquer 

 𝐼𝜈(𝑥) = ∑
 (

𝑥
2)

2𝑚+𝜈

𝛷𝑚

𝑚! 𝛤(𝜈 + 𝑚 + 1)!

∞

𝑚=0

𝑥2𝑚 (2.60) 

Iν(x) para ν = n = 0   Função de Bessel Modificada de 2º tipo e de ordem 0   

 𝐾0(𝑥) = −(𝑙𝑛
𝑥

2
+ 𝛾) 𝐼0(𝑥) + ∑

𝛷𝑚𝑥2𝑚

22𝑚(𝑚!)2

∞

𝑚=1

    (2.61) 

  (continua) 
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Tabela 2.6: Funções de Bessel Modificada do segundo tipo Iν (x) e Kν (x) 

                   (continuação) 

   Iν(x) para 𝝂 =  ±
𝟏

𝟐
  (meio) 

 𝐼1
2

(𝑥) = √
2

𝜋𝑥
𝑠𝑒𝑛ℎ(𝑥) (2.62) 

 𝐼
−

1
2

(𝑥) = √
2

𝜋𝑥
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥)    (2.63) 

   Kν(x) para ν = n (inteiro)   Para ν = n, Γ(m+ ν+1) = (n+k)! 

 

𝐾𝑛(𝑥) =  (−1)𝑛+1 [𝑙𝑛 (
𝑥

2
) + 𝛾] 𝐼𝑛(𝑥) +

1

2
∑(−1)𝑚

(𝑛 − 𝑚 − 1)!

𝑚!
(
𝑥

2
)
2𝑚−𝑛

+

𝑛−1

𝑚=0

+
1

2
∑(−1)𝑛

(𝑥 2⁄ )
2𝑚+𝑛

𝑚! (𝑚 + 𝑛)!
[𝛷(𝑚 + 1) + 𝛷(𝑚 + 𝑛 + 1)]

∞

𝑚=0

 

(2.64) 

 

Fonte: compilado e adaptado de Varma e Morbidelli  (1997), p. 323-325  

 

Nota-se pela que para grandes valores de x, as Funções de Bessel modificadas tem 

comportamento assimptótico. Logo, para grandes valores de x, Iν → ∞ e Kν → 0 como 

demonstra a Figura 2.16.  
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Figura 2.16: Função de Bessel modificada do 1º tipo Iν(x) e do 2º tipo Kν(x) 

Fonte: Varma e Morbidelli (1997), p. 327 

 

São apresentadas na Figura 2.17 os gráficos das funções de Bessel Iv (x) e Jv (x)  para 

ν = 1/2 (meio) nos quais é possível observar seus diferentes comportamentos frente o tipo de 

função. 

 

Figura 2.17: Funções de Bessel Iv (x) e Jv (x) para 𝝂 =  𝟏/𝟐 (meio) 
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Um outro método de solução para funções de Bessel, que não seguem as Equações de 

Bessel Naturais ou Modificadas, é a utilização da forma generalizada da equação de Bessel que 

é dada pela Equação (2.65)  (VARMA e MORBIDELLI, 1997): 

𝑥2
𝑑2𝑦(𝑥)

𝑑𝑥2
+ (𝑎 + 2𝑏𝑥𝑝)𝑥

𝑑𝑦(𝑥)

𝑑𝑥
+ [𝑐 + 𝑑𝑥2𝑞 + 𝑏(𝑎 + 𝑝 − 1)𝑥𝑝 + 𝑏2𝑥2𝑝]𝑦(𝑥) = 0 (2.65) 

A solução da forma generalizada é dada pela Equação (2.66). 

 𝑦(𝑥) = 𝑥(𝛼)𝑒−(𝛽𝑥𝑝)[𝐶1𝐵𝑣(𝜆𝑥
𝑞) + 𝐶2𝐵−𝑣(𝜆𝑥

𝑞)] (2.66) 

Uma vez conhecidos os valores das constantes a, b, c, d, p e q os parâmetros α, β, λ e ν 

são definidos por (VARMA e MORBIDELLI, 1997): 

 

 
𝛼 =

1 − 𝑎

2
 

(2.67) 

𝛽 =
𝑏

𝑝
 

𝜆 = √
|𝑑|

𝑞
 

𝑣 = √
(1 − 𝑎)2 − 4𝑐

2𝑞
 

 

O tipo da função de Bessel apresenta uma dependência direta com o termo 𝜆 

determinado em cada problema e a Tabela 2.7 apresenta as respectivas funções para a forma 

geral B ν e B-ν. 
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Tabela 2.7: Tipos de funções de Bessel de acordo com os valores de 𝝀 e ν.  

B ν e B-ν p não inteiro nem nulo p inteiro ou nulo 

√
𝒅

𝒒
𝒓𝒆𝒂𝒍  (d ≥0) Jν , J-ν Jν  ,  Yν 

√
𝒅

𝒒
𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏á𝒓𝒊𝒐 (d < 0) Iν  ,  I-ν Iν  ,   Kν 

Fonte: adaptado de Prata (2012), p. 61 

 

2.7.  MÉTODOS NUMÉRICOS  

 

Os métodos analíticos para solução de equações diferenciais são normalmente mais 

vantajosos por mostrarem explicitamente a dependência dos parâmetros envolvidos no 

problema. No entanto, em situações de dimensionamento ou simulação, as equações se tornam 

mais complexas e à medida em que os parâmetros se modificam, o comportamento do sistema 

fica mais crítico. Em alguns casos, o trabalho numérico necessário para se utilizar a solução 

analítica é maior do que para realizar a solução numérica completa (RICE e DO,1995). 

Um fator crítico na determinação da escolha do método mais adequado para solução de 

equações diferenciais é a natureza de suas condições de contorno. Em geral, elas podem ser 

simples quando determinam que as variáveis independentes tenham certos valores numéricos 

em pontos específicos, ou complexas quando um conjunto de equações algébricas não-lineares 

descreve o comportamento de variáveis (PRESS et al., 1992). 

Ressalta-se que a maior vantagem da utilização de métodos numéricos consiste na 

solução de problemas não lineares (nas variáveis dependentes e suas derivadas). 

 

 

 

 



 63 

Tabela 2.8: Principais métodos numéricos para solução de equações diferenciais. 

Equações diferenciais de ordem n 

Para n=1 Para n≠1 

Euler 

Trapezoidal (ou de Crank-Nicholson) 

Runge-Kutta 

Adams-Bashforth 

Diferenças finitas 

Volumes Finitos 

Shooting 

Aproximação polinomial 

Fonte: Pinto e  Lage, 1997 

 

2.7.1. MÉTODO DE DIFERENÇAS FINITAS 

 

O Método de Diferenças Finitas é útil para resolver tanto EDOs quanto EDPs, com 

problemas de valor de contorno ou valor inicial. Este método consiste na solução numérica de 

equações diferenciais ou sistema de equações diferenciais através da formação de sistemas de 

equações algébricas a partir da substituição das derivadas existentes nas equações diferenciais 

pelas suas aproximações por diferenças finitas (PINTO e LAGE, 1997). 

O método inicia-se através da discretização do domínio da variável independente, que 

consiste na divisão do domínio de cálculo em um certo número de subdomínios como esboçado 

na Figura 2.18 (PINTO e  LAGE, 1997). 

 

Figura 2.18: Discretização do domínio unidimensional. 

 

Fonte: Ahuja (2010), p. 86 

 

Considerando uma equação linear de segunda ordem da forma (DAVIS, 1984): 
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𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
+ 𝑝(𝑥) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑞(𝑥)𝑦 = 𝑟(𝑥),     𝑎 < 𝑥 < 𝑏 (2.68) 

sujeita às seguintes condições de contorno: 

 
𝑦(𝑎) = 𝛼 

𝑦(𝑏) = 𝛽 

(2.69) 

No intervalo [a, b] impõe uma malha uniforme, 

 𝑥𝑖 = 𝑎 + 𝑖ℎ,     𝑖 = 0,1, … ,𝑁 + 1 (2.70) 

Se 𝑦(𝑥) é contínuo no domínio, pode-se utilizar uma expansão da função 𝑦(𝑥 + ∆𝑥) em 

Série de Taylor em torno do ponto 𝑥 (AHUJA, 2010): 

 𝑦(𝑥 + ∆𝑥) = 𝑦(𝑥) + ∆𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑥

+
∆𝑥2

2!

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
|
𝑥

+
∆𝑥3

3!

𝑑3𝑦

𝑑𝑥3
|
𝑥

+ ⋯ (2.71) 

Simplificando, obtém-se: 

 
𝑦(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑦(𝑥)

∆𝑥
=

𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑥
+

∆𝑥

2!

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
|
𝑥

+ ⋯ (2.72) 

 𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑥

=
𝑦(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑦(𝑥)

∆𝑥
+ 𝑂(∆𝑥) 

(2.73) 

A derivada   
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑥

 é de primeira ordem em ∆𝑥, indicando que se (∆𝑥) também tende a 

zero, o erro de truncamento 𝑂(∆𝑥) também tende a zero. Por isso, pode-se inferir que: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑥

= lim
∆𝑥→0

𝑦(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑦(𝑥)

∆𝑥
 (2.74) 

Pode-se escrever uma equação 𝑦(𝑥) em uma Série de Taylor nos pontos i+1 e i-1 como: 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ∆𝑥
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑖
+

∆𝑥2

2!

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
|
𝑖

+
∆𝑥3

3!

𝑑3𝑦

𝑑𝑥3
|
𝑖

+ ⋯ (2.75) 
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𝑦𝑖−1 = 𝑦𝑖 − ∆𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑖
+

∆𝑥2

2!

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
|
𝑖

+
∆𝑥3

3!

𝑑3𝑦

𝑑𝑥3
|
𝑖

+ ⋯ 
(2.76) 

Da Equação (2.75), obtém-se a aproximação por diferença para frente (“forward 

difference”) da derivada de 𝑦 em relação a 𝑥 no ponto 𝑖: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑖
=

𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖

∆𝑥
+ 𝑂(∆𝑥) (2.77) 

Analogamente, da Equação (2.76),  obtém-se a aproximação por diferença para trás 

(“backward difference”) da derivada de 𝑦 em relação a 𝑥 no ponto 𝑖: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑖
=

𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1

∆𝑥
+ 𝑂(∆𝑥) (2.78) 

Subtraindo a Equação (2.77) da Equação (2.78), obtém-se a aproximação por diferença 

central (“central difference”): 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
|
𝑖
=

𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖−1

2∆𝑥
+ 𝑂(∆𝑥2) (2.79) 

Pode-se observar que os erros de truncamento para as diferenças para frente e para trás 

são de primeira ordem, enquanto a diferença central produz um truncamento de segunda ordem. 

Adicionando as duas equações, obtém-se a aproximação por diferença central de 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
 no ponto 

𝑖 qualquer: 

 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
|
𝑖

=
𝑦𝑖+1 − 2𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1

∆𝑥2
+ 𝑂(∆𝑥2) (2.80) 

Para resolver a Equação (2.68) em cada ponto de malha interior xi, substitui-se as 

derivadas pelas correspondentes aproximações obtidas pela aproximação por Série de Taylor: 

 [
𝑦𝑖+1 − 2𝑦𝑖 + 𝑦𝑖−1

∆𝑥2
] + 𝑝(𝑥𝑖) [

𝑦𝑖+1 + 𝑦𝑖−1

2∆𝑥
] + 𝑞(𝑥𝑖)𝑦𝑖 = 𝑟(𝑥𝑖),    𝑖 = 1, . . . , 𝑁 (2.81) 

Condições de contorno: 

 𝑦0 = 𝛼,        𝑦𝑁+1 = 𝛽 (2.82) 
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Multiplicando a Equação (2.81) por ∆x2/2: 

 𝑎𝑖𝑦𝑖−1 + 𝑏𝑖𝑦𝑖 + 𝑐𝑖𝑦𝑖+1 =
∆𝑥2

2
𝑟(𝑥𝑖),     𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 (2.83) 

onde 

 

𝑎𝑖 = −
1

2
[1 +

2

ℎ
𝑝(𝑥𝑖)] 

𝑏𝑖 = [1 +
ℎ2

2
𝑞(𝑥𝑖)] 

𝑐𝑖 = −
1

2
[1 −

ℎ

2
𝑝(𝑥𝑖)] 

(2.84) 

O sistema em notação vetorial é 

 𝑨𝒚 = 𝑩 (2.85) 

onde 

 

𝒚 = [𝑦1, 𝑦2, . . . 𝑦3]
𝑇 

𝑩 =
∆𝑥2

2
[𝑟(𝑥1) −

2𝑎1𝛼

∆𝑥2
, 𝑟(𝑥2), . . . , 𝑟(𝑥𝑁−1) −

2𝑐𝑁𝛽

∆𝑥2
]
𝑇

 

𝑨 =

[
 
 
 
 
𝑏1 𝑐1 0     0
𝑎2 𝑏2 𝑐2    0

⋱
0
0

⋱
𝑎𝑁−1

0

⋱     0
𝑏𝑁−1

𝑎𝑁

𝑐𝑁−1

𝑏𝑁 ]
 
 
 
 

 

 

Uma matriz da forma A é chamada de tridiagonal que possibilita a aplicação muito 

eficientemente do procedimento de eliminação gaussiana. Através desse método, obtém-se a 

solução numérica para a EDO. 

 

2.7.1.1.  ALGORITMO PARA O MAPLE 

 

O procedimento para resolver EDOs lineares usando o Método de Diferenças Finitas 

utilizando o software Maple é o seguinte (WHITE e SUBRAMANIAN, 2010): 
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1. Iniciar o programa Maple com o comando "restart": este comando de reinício limpa 

todas as variáveis armazenadas e reinicia a planilha de dados; 

2. Utilizar os comandos "with(linalg)" e "with(plots)" para inicializar os pacotes de 

resolução de problemas de álgebra linear e de gráficos; 

3. Introduzir a equação a ser resolvida; 

4. Digitar o número de pontos no interior do domínio (N); 

5. Digitar o comprimento do domínio (L); 

6. Converter as equações e as condições de contorno para a forma de diferença finita 

(Equação (2.81)); 

7. Eliminar os valores nos pontos limites (y0 e yN + 1) usando as condições de contorno; 

8. Armazenar as equações de diferença finita nas equações originais; 

9. Armazenar as variáveis dependentes, yi tais que i = 1..N em "vars". 

10. Gerar matriz A e vetor B usando o comando "genmatrix" do Maple; 

11. Encontrar a solução invertendo a matriz A.  

Uma vez que a solução pelo Método de Diferenças Finitas é obtida é possível gerar suas 

respectivas soluções gráficas para valores particulares dos parâmetros. 

 

2.7.2. MÉTODO DAS LINHAS 

 

O Método das Linhas é um dos principais métodos utilizados para resolver equações 

diferenciais parciais de forma numérica. Tal método tem como objetivo aproximar a EDP em 

um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs) a partir da discretização de todas as 

variáveis, exceto uma que aparecerá como uma derivada primeira. Portanto a equação 

diferencial parcial analisada será de primeira ordem em relação a esta variável e o sistema de 

EDOs obtido pode ser resolvido através da aplicação de qualquer método de solução de 

problemas de valor inicial disponíveis na literatura (PINTO e LAGE, 1997). 

A metodologia de aplicação consiste em apenas dois passos (WOUWER, 2001):  

1. Aproximação das derivadas espaciais utilizando métodos como das Diferenças 

Finitas; 

2. O sistema de EDOs semi-discretizado obtido na variável de valor inicial é resolvido 

aplicando uma integração no tempo, utilizando métodos como por exemplo Runge-

Kutta. 



 68 

2.7.3. MÉTODO DE RUNGE-KUTTA 

 

O método de Runge-Kutta está entre os métodos numéricos mais utilizados para 

resolução de equações diferenciais ordinárias por ser um método preciso, estável e fácil de 

programar. A idéia fundamental deste método baseia-se no conceito de Trajetórias ponderadas, 

que consiste no uso de uma média ponderada de variações da variável dependente em questão 

(frequentemente tempo, mas pode ser distância, volume ou qualquer outra quantidade) para 

definir a variação desta variável (PINTO e LAGE, 1997; RASMUSON et al., 2014). 

O método é aplicado à EDOs de primeira ordem e pode ser descrito pelas equações a 

seguir (CONSTANTINIDES e MOSTOUFI, 2000): 

 𝑦𝑗+1 − 𝑦𝑗 = ∑𝑤𝑖𝑘𝑖

𝑚

𝑖=1

  (2.86) 

onde cada trajetória 𝑘𝑗 pode ser expressa por: 

 𝑘𝑗 = ℎ𝑓 (𝑥𝑖 + 𝑐𝑗ℎ  , 𝑦𝑖 + ∑𝑎𝑗𝑙𝑘𝑙

𝑗−1

𝑖=1

) (2.87) 

tal que 𝑐1 = 0 e 𝑎1𝑗 = 0. O valor de 𝑚 determina a complexidade e a precisão do método é 

definido quando (𝑚 + 1) termos podem ser expressos através de uma expansão em série de 

Taylor de 𝑦𝑖+1: 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ 𝑦𝑖
′ +

ℎ2 𝑦𝑖
′′

2!
+

ℎ3 𝑦𝑖
′′′

3!
+ ⋯ (2.88) 

   

2.7.3.1.  ALGORITMO 

 

O algoritmo para obtenção de soluções numéricas para EDOs a partir do método de 

Runge-Kutta pode ser dividido em cinco etapas, conforme:  
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ALGORITMO PARA SOLUÇÃO PELO MÉTODO DE RUNGE-KUTTA 

1. Escolha o valor de m, considerando que este valor define a precisão da fórmula a ser 

obtida. Para a segunda ordem Runge-Kutta, m = 2. Truncar a série (2.88) após o termo 

(m + 1): 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ 𝑦𝑖
′ +

ℎ2 𝑦𝑖
′′

2!
+ 𝑂(ℎ3) (2.89) 

2. Substitua cada derivada de y em (2.89) por uma função 𝑓, tal que 𝑓 é uma função de 𝑥 

e 𝑦(𝑥): 

 𝑦𝑖
′ = 𝑓𝑖 (2.90) 

 𝑦𝑖
′′ =

𝑑𝑓

𝑑𝑥
= (

𝜕𝑓

𝜕𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑥
+

𝜕𝑓

𝜕𝑦

𝑑𝑦

𝑑𝑥
) = (𝑓𝑥 + 𝑓𝑓𝑦)

𝑖
 (2.91) 

           Combinando as Equações (2.89) e (2.91) e reagrupando os termos, obtém-se: 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ𝑓𝑖 +
ℎ2 

2
𝑓𝑥𝑖

+
ℎ2 

2
𝑓𝑖𝑓𝑦𝑖

+ 𝑂(ℎ3) (2.92) 

3. Reescreva a  Equação  (2.86) com 𝑚 termos no somatório: 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝑤1𝑘1 + 𝑤2𝑘2 (2.93) 

            onde 

 𝑘1 = ℎ𝑓(𝑥𝑖  , 𝑦𝑖) (2.94) 

 𝑘2 = ℎ𝑓(𝑥𝑖 + 𝑐2ℎ , 𝑦𝑖 + 𝑎21𝑘1) (2.95) 

 

4. Expanda a função 𝑓 em uma Série de Taylor: 

 𝑓(𝑥𝑖 + 𝑐2ℎ , 𝑦𝑖 + 𝑎21𝑘1) = 𝑓𝑖 + 𝑐2ℎ𝑓𝑥𝑖
+ 𝑎21ℎ𝑓𝑦𝑖

𝑓𝑖 + 𝑂(ℎ2) (2.96) 

 

                                                                                                                                    (continua) 
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ALGORITMO PARA SOLUÇÃO PELO MÉTODO DE RUNGE-KUTTA 

                                                                                                                           (continuação) 

           Combinando as Equações (2.93) e (2.96) e reagrupando os termos, obtém-se: 

 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + (𝑤1 + 𝑤2)ℎ𝑓𝑖 + (𝑤2𝑐2)ℎ
2𝑓𝑥𝑖

+ (𝑤2𝑎21)ℎ
2𝑓𝑖𝑓𝑦𝑖

+ 𝑂(ℎ3) (2.97) 

 

5. Os coeficientes dos termos correspondentes da Equações (2.92) e (2.97) devem ser os 

mesmos para que as equações sejam idênticas. A igualdade entre esses coeficientes 

resulta em um sistema de equações algébricas para as constantes 𝑤𝑗, 𝑐𝑗 e 𝑎𝑖𝑗, que não 

são conhecidas. Para o método de Runge-Kutta de segunda ordem (m=2), o sistema 

tem 3 equações e 4 incógnitas: 

 

𝑤1 + 𝑤2 = 1 

𝑤2𝑐2 =
1

2
  ; 𝑤2𝑎21 =

1

2
 

(2.98) 

Acontece que há sempre mais incógnitas do que equações, logo o grau de liberdade 

torna possível a escolha de alguns dos parâmetros. Para o método Runge-Kutta de 

segunda ordem, há um grau de liberdade; para o de terceira ou quarta ordem, há 2 graus 

de liberdade; para o de quinta ordem, existem pelo menos 5 graus de liberdade. A 

liberdade na escolha dos parâmetros proporciona uma variedade de formas para o 

método de Runge-Kutta. Usualmente, determina-se um valor para o parâmetro 𝑐, 

fixando as demais incógnitas ao longo da variável independente, onde as funções  

𝑓 (𝑥𝑖 + 𝑐𝑗ℎ , 𝑦𝑖 + ∑𝑎𝑗𝑙𝑘𝑙

𝑗−1

𝑖=1

) 

são avaliadas. A escolha dos parâmetros livres se dá de forma à minimizar o erro de 

arredondamento de cálculo.  

     

Fonte: Constantinides e Mostoufi (2000) 
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2.8. METODOLOGIAS COMPUTACIONAIS 

 

A modelagem matemática de problemas na área de engenharia química é considerada 

de suma importância, uma vez que, a partir de tal procedimento, modelos que descrevem o 

estado do sistema avaliado são formulados. Tendo como base teórica princípios como 

quantidade de movimento, balanço de energia e de massa, estes modelos tendem a representar, 

de forma aproximada, a realidade (DIMIAN, 2003). 

Em alguns casos, devido as características dos sistemas estudados, a modelagem 

matemática se torna mais complexa e até mesmo inviável de ser resolvidas manualmente, 

portanto ferramentas computacionais podem ser utilizadas para se alcançar de maneira mais 

fácil, e rápida, o resultado desejado. 

Diversos softwares foram criados conforme o auxílio de métodos computacionais foram 

sendo solicitados. Segundo Heck (2003), ao longo dos anos, foram desenvolvidos softwares 

como Mathematica®, MuPAD®, MAPLE® e AXIOM® que são em sua maioria sistemas de 

computação numéricos e simbólicos muito utilizados na solução de problemas que envolvem 

métodos numéricos. 

Esse trabalho foi realizado no software MAPLE®, uma vez que a Universidade Federal 

Fluminense detém sua licença acadêmica. 

 

2.8.1. MAPLE® 

 

O MAPLE®, software desenvolvido pela empresa Maplesoft, constitui-se de um sistema 

simbólico e algébrico computacional, possibilitando a resolução de problemas através da 

determinação, se existente, de soluções analíticas e exatas utilizando variáveis numéricas ou 

simbólicas em tais soluções (CALDAS et al., 2009). 

O software viabiliza a utilização de equações diferenciais ordinárias (EDO) e parciais 

(EDP), além de poder ser empregado em resoluções de problemas de distintas áreas da 

matemática, tais como: álgebra linear, cálculo integral e diferencial, equações algébricas, entre 

outras (CALDAS et al., 2009). 

Além de apresentar um pacote algébrico consistente, o MAPLE® também possui um 

pacote de soluções numéricas, ferramentas gráficas capazes de elaborarem gráficos em duas ou 
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três dimensões e uma programação própria que permite a elaboração de rotinas para soluções 

matemáticas de problemas. Portanto, devido a ampla quantidade de ferramentas disponíveis, o 

MAPLE® pode ser empregado em problemas de diferentes vertentes como matemática, física 

e, principalmente, engenharia (CALDAS et al., 2009).  

Para o caso da necessidade de análise de limitações difusionais em geometrias como a 

esférica, o uso de softwares como o MAPLE® pode ajudar a diminuir esforços matemáticos 

consideravelmente, uma vez que pode facilitar a formulação de problemas de transferência de 

massa com reação química em uma ambiente iterativo e integrado, permitindo o 

desenvolvimento de soluções algébricas e numéricas, reduzindo o esforço com a manipulação 

algébrica necessária e, ainda, mitigando a consulta sobre textos que discorrem sobre os diversos 

métodos matemáticos e numéricos necessários para sua resolução (SILVA et al., 2011). 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Neste capítulo será realizada uma análise detalhada do fenômeno de transferência de 

massa simultâneo à reação química em um catalisador esférico maciço poroso. 

Como estudo de caso, utilizou-se o catalisador de sílica-alumina na reação de craque-

amento catalítico do cumeno. Dependendo do diluente utilizado junto ao cumeno, a reação 

pode ser representada por cinética de primeira ordem ou ordem zero. 

Serão apresentados os balanços materiais que descrevem as variações de concentração 

de um reagente A qualquer ao longo do raio da esfera catalítica em questão. 

Condições operacionais em estado estacionário e transiente foram consideradas para o 

estudo do processo reação-difusão no catalisador proposto e os resultados obtidos serão discu-

tidos nos capítulos subsequentes. 

 

3.1. CATALISADOR SÍLICA-ALUMINA 

 

Muitos processos catalíticos como desidratação, craqueamento e isomerização, ocor-

rem através do uso de catalisadores ácidos, ou seja, aqueles que contém sítios ácidos na sua 

superfície ativa. Conhecido como “catalisador de craqueamento”, o catalisador de sílica-

alumina é um exemplo deste tipo de catalisador (RAVINDRAM e QUARAISHI, 1978). 

Na sílica-alumina, os átomos de sílica (Si) tetravalentes são substituídos isomorfica-

mente por átomos de alumínio (Al) trivalentes. Esta substituição cria uma estrutura negativa-

mente carregada de tetraedros interconectados, sendo assim são necessários cátions substituí-

veis para a compensação de carga. Se íons H+ forem incorporados, serão criados grupos OH- 
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que formam ligações com átomos de Si e Al, atuando como sítios ácidos de Brønsted 

(DEUTSCHMANN et al., 2003). 

O número de sítios ácidos de Brønsted e a morfologia associada ao suporte SiO2 - 

Al2O3 final são determinados tanto pela proporção de SiO2 e Al2O3 empregada, quanto pelo 

método utilizado no preparo do catalisador (DE JONG, 2009). 

O preparo dos catalisadores de sílica-alumina pode ocorrer a partir dos seguintes mé-

todos (DE BOER, 1971): 

a) Adsorção (quimissorção) de hidróxido de alumínio em uma superfície de sílica 

molhada; 

b) Precipitação de hidróxido de alumínio em um gel de sílica molhada; 

c) Co-gelificação de um ácido de sílica e uma solução de sal de alumínio. 

Agregada a tais métodos é utilizada a técnica de secagem com spray (spray-drier), que 

confere uma geometria de micro esferas a estes catalisadores. Esta técnica é responsável por 

atribuir maior resistência dos catalisadores ao atrito (EINSFELDT, 2005). 

A Figura 3.1 demonstra um MMT (Montmorillonita), um nanocomposto à base de sí-

lica e alumina que também é utilizado como catalisador de craqueamento. 

 

Figura 3.1: Estrutura do MMT. 

 

Fonte: Página de RAMASESHAN12 

 

                                                 

12 Disponível em: <http://ramaseshan.com/MMT.php>. Acessado em 16.abr.2017 

http://ramaseshan.com/MMT.php
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3.2.  REAÇÃO DE CRAQUEAMENTO DO CUMENO 

 

Um exemplo de processo catalítico resultante da catálise ácida é o craqueamento do 

cumeno (isopropilbenzeno) onde a sílica-alumina é utilizada como catalisador. Esta reação é 

frequentemente utilizada como uma reação modelo para estudos referentes à atividades catalí-

ticas por possuir uma cinética particularmente simples ao produzir essencialmente apenas 

benzeno e propileno e uma quantidade desprezível de subprodutos (HILL, 1977). 

 

Figura 3.2: Reação de craqueamento catalítico do cumeno. 

 

 

Fonte: adaptado de Hill, 1977, p. 437 

 

Um estudo experimental da atividade de partículas de catalisador de sílica-alumina pa-

ra a reação de craqueamento do cumeno foi realizado por Weisz e Prater (1954). Este estudo 

demonstrou que a presença de certos diluentes na fase vapor pode alterar a cinética da reação 

em questão. 

A cinética da reação de craqueamento catalítico do cumeno na presença de cicloexano 

é de ordem zero, enquanto na presença de xileno, é de primeira ordem, em relação à concen-

tração de cumeno testada, até à diluição de 50%. Ao se utilizar outros diluentes como o hidro-

peróxido de cumeno, a ordem é variável e o expoente aparente é grande quando a concentra-

ção de cumeno é elevada (WEISZ e PRATER, 1954).  

Dessa forma, a reação de craqueamento do cumeno pode ser utilizada para estudos cu-

ja solução analítica é desejada, uma vez que reações de ordem zero ou de primeira ordem 

mantém o sistema resultante linearmente restrito. 
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A Tabela 3.1 apresenta os dados do catalisador de sílica-alumina retirados de Weisz e 

Prater (1954), assim como os valores referentes às reações de primeira ordem e ordem zero 

utilizados pelos autores. Para a reação de ordem zero será utilizado um valor aproximado da 

taxa específica sobre catalisadores finos (rAf) retirado da Figura 1 de Weisz e Prater (1954, 

p.148), a partir do qual é possível determinar a constante de velocidade por unidade de volu-

me. 

 

Tabela 3.1: Características do catalisador sílica-alumina e dados da reação de craquea-

mento catalítico do cumeno. 

 Primeira ordem Ordem zero 

Diluente Hidroperóxido de cumeno Ciclohexano 

Concentração do rea-

gente 
𝐶𝐴𝑆 = 1,75. 10−5  𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚3 𝐶𝐴𝑆 = 1,75. 10−5  𝑚𝑜𝑙/𝑐𝑚3 

Coeficiente de difusão 𝐷𝐴,𝑒𝑓 = 0,5. 10−3  𝑐𝑚2/𝑠 𝐷𝐴,𝑒𝑓 = 0,5. 10−3  𝑐𝑚2/𝑠 

Raio do catalisador 𝑅 = 2,9. 10−2  𝑐𝑚 𝑅 = 2,9. 10−2  𝑐𝑚 

Área específica 𝑆𝑔 = 349 𝑚2/𝑔 𝑆𝑔 = 349 𝑚2/𝑔 

Densidade do catalisa-

dor 
𝜌𝑔 = 1,2  𝑔/ 𝑐𝑚3 𝜌𝑔 = 1,2  𝑔/ 𝑐𝑚3 

Taxa específica sobre 

catalisadores finos 
𝑟𝐴𝑓 = 140. 10−9 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑚2. 𝑠⁄  𝑟𝐴𝑓 = 44. 10−9 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑚2. 𝑠⁄  

Constante de veloci-

dade por unidade de 

volume 

𝑘𝑣 = 3,33 𝑠−1 𝑘𝑣 = 1,84. 10−5 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑐𝑚3. 𝑠⁄  

Módulo de Thiele 𝜙𝑆 = 2,38 𝜙𝑆 = 1,33 

 Fonte: adpatado de Weisz e Prater (1954)  

 

3.3.  O CATALISADOR ANALISADO 

 

Esta subseção é dedicada a uma análise do fenômeno de transferência de massa por 

difusão simultânea à reação química catalítica (A  B) em um catalisador esférico poroso e 
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maciço (não oco). Para a região externa, assume-se dois casos distintos, onde a camada limite 

que circunda o catalisador esférico pode apresentar ou não resistência à transferência de mas-

sa; para a região interna, o fenômeno difusivo do componente A na matriz porosa do catalisa-

dor é descrito pela Primeira Lei de Fick em termos da difusividade efetiva (vide Equação 

(2.2)). 

Quando a difusão e a reação ocorrem simultaneamente dentro de um catalisador poro-

so, são estabelecidos gradientes de concentração do reagente e das espécies de produtos. De-

vido à magnitude da área interna da partícula catalítica, o processo de difusão  intraparticular 

é rápido em comparação com a taxa de reação química, portanto é plausível considerar que a 

partir do momento que o soluto atinge a superfície interna do grão de catalisador, as molécu-

las do reagente se espalham uniformemente pela estrutura porosa antes de reagirem. Isto é, 

ocorre difusão no interior da esfera porosa para depois ser adsorvido e posteriormente sofrer 

reação química com os sítios ativos do catalisador (CREMASCO, 2008).  

A reação química pode ocorrer em toda a superfície interna do catalisador. Segundo 

Fogler (2004), os poros não possuem uma geometria definida, ou seja, eles são um emaranha-

do de interligações e cavidades que apresentam diferentes áreas transversais. Diante da com-

plexidade da geometria dos poros da estrutura, se faz uso do conceito de difusividade efetiva 

que leva em consideração a tortuosidade e porosidade do meio. Desta forma, é usual conside-

rar área específica elevada e uniformemente distribuída, consequentemente, pode-se conside-

rar que a reação química ocorre homogeneamente na partícula porosa (pseudo-homogênea). 

Esta abordagem permite escrever uma expressão para a transferência de massa no interior do 

grão de catalisador em termos de uma forma da primeira Lei de Fick baseada na área da seção 

transversal de um meio poroso sem ter necessidade de desenvolver um modelo matemático 

detalhado da geometria dos poros e distribuição de tamanhos (FOGLER, 2004; HILL, 1977). 

Considera-se que a variação de temperatura no interior do grão de catalisador é des-

prezível, ou seja, a reação é isotérmica, uma vez que na maioria dos catalisadores sólidos, a 

condutividade térmica é elevada, o que assegura um perfil de temperatura razoavelmente 

constante, portanto não serão consideradas as limitações difusionais internas referentes à 

transferência de calor. Além disso, assume-se que a reação é isobárica, o que implica em uma 

alteração molar insignificante após a reação (DAVIS e DAVIS, 2003). 
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Um esquema do fenômeno de transferência de massa em elemento infinitesimal de um 

catalisador esférico poroso para difusão simultânea e reação de primeira ordem do componen-

te A é mostrado na Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Transferência de massa em elemento infinitesimal de um catalisador maciço 

poroso. 

 

Fonte: adaptado de Prata, 2012, p. 76 

 

3.3.1. BALANÇO MATERIAL 

 

O balanço de massa para o reagente A é realizado no volume de controle (Vc) repre-

sentado na Figura 3.3, considerando os processos de transferência de massa e reação ocorren-

do na direção radial. O reagente A difunde-se para dentro do volume de controle no raio 

(r+Δr) e as sai no raio r. O fluxo de massa através do volume de controle é analisado usando 

a equação do balanço de massa por componente: 

 [
𝐴𝑐ú𝑚𝑢𝑙𝑜

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 
𝑑𝑒 𝐴

] = [
𝑆𝑎𝑖 𝑑𝑒 𝐴
𝑒𝑚 ∆𝑉

𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜
] − [

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐴
𝑒𝑚 ∆𝑉

𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠ã𝑜
] − [

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐴
𝑒𝑚 ∆𝑉

 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎çã𝑜
] + [

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜
𝑑𝑒 𝐴

𝑒𝑚 ∆𝑉 
𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎çã𝑜

] (3.1) 

Antes da aplicação da Equação (3.1), certas suposições, explicadas no subitem 3.2, 

devem ser feitas para que cada termo na equação possa ser expresso matematicamente: 
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• A variação de temperatura é desprezível (isotérmica); 

• A constante cinética kv é conhecida e invariável para o meio isotérmico (constante); 

• O fenômeno de transferência de massa ocorre somente devido à difusão (o transporte 

convectivo não é considerado no interior do s); 

• Fluxo de massa flui preferencialmente na direção radial (problema unidirecional); 

• Reação química de ordem 𝑛 e não há alteração no número de mols na reação; 

• O catalisador é considerado um meio isotrópico (homogêneo); 

• Os poros são ideais e idênticos (mesmo tempo de residência para os componentes); 

• Todos os processos de transferência de massa por difusão estão contemplados em 

DA,ef, conhecido e constante; 

• O processo de transferência de massa unidirecional em regime estacionário é descrito 

pela 1ª Lei de Fick, vide Equação (2.3). 

 

Tabela 3.2: Termos do balanço material. 132 

Acúmulo de A 
=

𝜕(∆𝑉. 𝐶𝐴)

𝜕𝑡
 = 4𝜋𝑟2. ∆𝑟.

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟∗)

𝜕𝑡
 

Taxa de difusão para fora 

em r = r 
= 𝐽𝐴(𝑟).  𝐴𝑒𝑠𝑓(𝑟)|

𝑟
 = (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
4π𝑟2)

𝑟
 

Taxa de difusão para dentro 

em r =r+Δr 
= 𝐽𝐴(𝑟).  𝐴𝑒𝑠𝑓(𝑟)|

𝑟+∆𝑟
 =  (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
4π𝑟2)

𝑟+∆𝑟
 

Geração de A = 0 

Consumo de A =  𝑟𝐴 . ∆𝑉 =  𝑟𝐴 .4𝜋(𝑟∗)2. ∆𝑟 

 

Substituindo cada termo da Tabela 3.2 na Equação (3.1), tem-se:  

                                                 

13 r* corresponde a uma posição interna no volume de controle (r+∆r < r* < r) 

  O sinal do fluxo é positivo, pois no caso do catalisador em questão, o termo dr é negativo, portanto o fluxo é 

positivo, não sendo necessário corrigir com o sinal negativo (-). 
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4𝜋𝑟2. ∆𝑟.
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟∗)

𝜕𝑡
  

=  (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
4π𝑟2)

𝑟+∆𝑟
− (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
4π𝑟2)

𝑟
−  𝑟𝐴 .4𝜋(𝑟∗)2. ∆𝑟 

(3.2) 

Dividindo cada termo por 4πΔr obtém-se: 

 
𝑟2

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟∗)

𝜕𝑡
=  

(𝐷𝐴,𝑒𝑓
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2)

𝑟+∆𝑟
− (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)
𝜕𝑟

𝑟2)
𝑟

∆𝑟
− 𝑟𝐴 . 𝑟2 

(3.3) 

Reescrevendo a taxa de reação como uma função de potência de inteiro da concentra-

ção de A, tal que k=kv (Equação 2.3): 

𝑟2
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟∗)

𝜕𝑡
=  

(𝐷𝐴,𝑒𝑓
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2)

𝑟+∆𝑟
− (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)
𝜕𝑟

𝑟2)
𝑟

∆𝑟
−  𝑘𝐶𝐴

𝑛(𝑡, 𝑟∗) 𝑟2 
(3.4) 

Para desenvolver uma equação que se aplique a qualquer ponto na esfera, deve-se fa-

zer Δr tender para zero. Assim, tomando-se o limite quando ∆r tende a zero e r* tende a r: 

𝑟2
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟∗)

𝜕𝑡
=  lim

∆𝑟→0

(𝐷𝐴,𝑒𝑓
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2)

𝑟+∆𝑟
− (𝐷𝐴,𝑒𝑓

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)
𝜕𝑟

𝑟2)
𝑟

∆𝑟

−  𝑘𝐶𝐴
𝑛(𝑡, 𝑟∗)𝑟2 

(3.5) 

A partir da definição da derivada, a Equação (3.5) pode ser reescrita na forma de uma 

equação diferencial de segunda ordem. Obtém-se assim a equação diferencial que descreve as 

variações de concentração do reagente A ao longo do raio de um catalisador esférico: 

 
𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴,𝑒𝑓

1

𝑟2

∂

∂r
(

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2) −  𝑘𝐶𝐴

𝑛(𝑡, 𝑟) (3.6) 

Admitindo-se regime permanente (estado estacionário), o termo referente à variação 

de concentração em relação ao tempo é nulo e a concentração do reagente A é dependente 

somente do raio, logo a Equação (3.6) pode ser reescrita como: 

  
1

𝑟2
.

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
. 𝐶𝐴

𝑛(𝑟) (3.7) 
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A partir da Equações (3.6) e (3.7) e considerando reações com cinética de ordem zero 

(n=0) e de primeira ordem (n=1), obtém-se as equações da Tabela (3.3). 

 

Tabela 3.3: Equações diferenciais resultantes da modelagem matemática. 

EDO (Estado estacionário) 

Para reações de ordem zero 1

𝑟2
.

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 

(3.8) 

Para reações de 1ª ordem 1

𝑟2
.

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
. 𝐶𝐴(𝑟) 

(3.9) 

EDP (Estado transiente) 

Para reações de ordem zero 𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴,𝑒𝑓

1

𝑟2

∂

∂r
(

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2) −  𝑘 

(3.10) 

Para reações de 1ª ordem 𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴,𝑒𝑓

1

𝑟2

∂

∂r
(

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2) −  𝑘𝐶𝐴(𝑡, 𝑟) 

(3.11) 

 

Para estas quatro equações, são possíveis as condições de contorno representadas pelas 

Figuras (2.10, 2.11, 2.12 e 2.13). Associadas às Equações (3.10) e (3.11) (balanço dinâmico), 

há uma condição inicial (CI), do tipo CA(t,r)=CA0, onde CA0 quase sempre é tido como nulo 

porque não é de se esperar que já haja reagente dentro do catalisador antes da difusão. 

CI: Em t=0 e r=R:  𝐶𝐴(0, 𝑟) = 0 (3.12) 

A Equação (3.10), que representa o perfil de concentração dinâmico para reação de 

ordem zero, é uma EDP não homogênea e por isso foge ao escopo do presente trabalho, já que 

necessita de uma solução analítica mais complexa.  

Especificamente para o problema real (catalisador do artigo Weisz e Prater, 1954), cu-

jos dados estão dispostos na Tabela (3.1), não há resistência à transferência de massa na ca-

mada limite que circunda o grão de catalisador.  

Com isso, é possível, de maneira genérica, elaborar três possíveis problemas: 
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Tabela 3.4: Problemas. 

EDO (Estado estacionário) 

Para reações de 

ordem zero 

1

𝑟2
.

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
 

(3.13) CC: Em r=0 𝑑𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
= 0 

CC: Em r=R 𝐶𝐴(𝑅) = 𝐶𝐴𝑆 

Para reações de 

primeira ordem 

1

𝑟2
.

𝑑

𝑑𝑟
[𝑟2

𝑑𝐶𝐴 (𝑟)

𝑑𝑟
] =  

 𝑘

𝐷𝐴,𝑒𝑓
. 𝐶𝐴(𝑟) 

(3.14) CC: Em r=0 𝑑𝐶𝐴(𝑟)

𝑑𝑟
= 0 

CC: Em r=R 𝐶𝐴(𝑅) = 𝐶𝐴𝑆 

EDP (Estado transiente) 

Para reações de 

primeira ordem 

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴,𝑒𝑓

1

𝑟2

∂

∂r
(

𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
𝑟2) −  𝑘𝐶𝐴(𝑡, 𝑟) 

(3.15) 

CC:  

 

Em r=0 𝜕𝐶𝐴(𝑡, 𝑟)

𝜕𝑟
= 0 

CC:  Em r=R 𝐶𝐴(𝑡, 𝑅) = 𝐶𝐴𝑆 

CI:  Em t=0   𝐶𝐴(0, 𝑟) = 0 

 

O próximo capítulo detalhará a metodologia empregada para a solução dos problemas 

apresentados na Tabela (3.4). 



 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para resolver de maneira analítica 

e numérica os casos propostos no presente trabalho, tendo como base de estudo o catalisador 

apresentado por Weisz e Prater (1954). Desta forma é possível realizar uma comparação entre 

os resultados de concentração obtidos em ambos os métodos de solução. Para quantificar a 

diferença entre as soluções é definido um nível de tolerância aceitável, uma vez que soluções 

numéricas são de fato aproximações das soluções analíticas. 

Desta maneira a metodologia pode ser dividida em quatro partes: 

 Solução analítica e numérica de uma reação catalítica de primeira ordem em estado 

estacionário; 

 Solução analítica e numérica de uma reação catalítica de primeira ordem em estado 

transiente; 

 Solução analítica e numérica de uma reação catalítica de ordem zero em estado 

estacionário; 

 Informações sobre os softwares e hardwares utilizados. 

A metodologia será melhor elucidada nas seções a seguir. 
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4.1. REAÇÃO DE PRIMEIRA ORDEM 

 

4.1.1. ESTADO ESTACIONÁRIO 

A descrição das soluções analítica e numérica da reação de primeira ordem em estado 

estacionário consta na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Descrição da metodologia – Reação de primeira ordem em estado estacionário. 

Descrição 

Caso de estudo: Equação (3.14) apresentada na Tabela (3.4) 

Catalisador de referência: Catalisador de sílica – alumina retirado do artigo base Weisz e 

Prater (1954), cujas característica foram apresentadas na Tabela (3.1) 

Estado Estacionário: Sim 

Resistência à Transferência de Massa: Não 

Solução analítica: Sim, obtida de duas formas distintas:  

Manualmente a partir da solução por equações de Bessel demonstrado no subitem 2.6.8 do 

Capítulo 2; 

De forma computacional com o auxílio do software MAPLE®. 

Solução numérica: Sim, obtida de maneira computacional a partir da aplicação do Método 

de Diferenças Finitas apresentado no subitem 2.7.1 do Capítulo 2 no software MAPLE®. 

Objetivo: Comparar os resultados de concentrações obtidos utilizando métodos de solução 

analítico e numérico. 

Comparação: Desvio nos valores obtidos nas soluções analítica e numérica (tolerância): 

( , é − , í < ) 
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4.1.2. ESTADO TRANSIENTE 

 

A descrição das soluções analítica e numérica da reação de primeira ordem em estado 

transiente consta na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Descrição da metodologia – Reação de primeira ordem em estado transiente 

Descrição 

Caso de estudo: Equação (3.15) apresentada na Tabela (3.4) 

Catalisador de referência: Catalisador de sílica – alumina retirado do artigo base Weisz e 

Prater (1954), cujas característica foram apresentadas na Tabela (3.1) 

Estado Estacionário: Não 

Resistência à Transferência de Massa: Não 

Solução analítica: Sim, obtida de duas formas distintas: 

Manualmente implementando a solução por Equações de Bessel apresentada no subitem 

2.6.8 do Capítulo 2; 

De forma computacional com o auxílio do software MAPLE®. 

Solução numérica: Sim, obtida de maneira computacional a partir da aplicação do Método 

das Linhas apresentado no subitem 2.7.2 do Capítulo 2 no software MAPLE®. 

Objetivo: Comparar os resultados de concentrações obtidos utilizando métodos de solução 

analítico e numérico. 

Comparação: Desvio nos valores obtidos nas soluções analítica e numérica (tolerância): 

( , é − , í < ) 
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4.2. REAÇÃO DE  ORDEM ZERO  

 

4.2.1. ESTADO ESTACIONÁRIO 

 

A descrição das soluções analítica e numérica da reação de ordem zero em estado 

estacionário consta na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Descrição da metodologia – Reação de ordem zero em estado estacionário. 

Descrição 

Caso de estudo: Equação (3.13) apresentada na Tabela (3.4) 

Catalisador de referência: Catalisador de sílica – alumina retirado do artigo base Weisz e 

Prater (1954), cujas característica foram apresentadas na Tabela (3.1) 

Estado Estacionário: Sim 

Resistência à Transferência de Massa: Não 

Solução analítica: Sim, obtida  de duas maneiras distintas: 

Manualmente a partir do Método de Variáveis Separáveis demonstrado no subitem 2.6.7 do 

Capítulo 2; 

De forma computacional com o auxílio do software MAPLE®. 

Solução numérica: Sim, obtida de maneira computacional a partir da aplicação do Método 

de Diferenças Finitas apresentado no subitem 2.7.1 do Capítulo 2 no software MAPLE®. 

Objetivo: Comparar os resultados de concentrações obtidos utilizando métodos de solução 

analítico e numérico. 

Comparação: Desvio nos valores obtidos nas soluções analítica e numérica (tolerância): 

( , é − , í < ) 
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4.3. SOFTWARES E HARDWARES 

 

Esse item tem como objetivo especificar os softwares e hardwares que foram utilizados 

para a realização do trabalho completo. O sistema operacional utilizado foi o Windows 10, 64 

bits, sendo todas as soluções numéricas realizadas pelo software MAPLE® 10. O software 

MAPLE® também é capaz de obter em alguns casos as soluções analíticas, devido ao conceito 

de matemática simbólica. O trabalho escrito foi realizado no software de processamento de 

texto Microsoft Word, versão 2013, que faz parte do conjunto de aplicativos Microsoft Office. 

O hardware utilizado foi o Intel Core i5 2.30 GHz com 4 GB de memória. 

Assim, foi apresentada a metodologia utilizada em cada um dos casos estudados, suas 

particularidades e restrições, bem como os objetivos e os critérios de avaliação. Foram 

apresentados também os softwares e hardwares responsáveis pela execução da programação 

para a obtenção dos resultados que serão apresentados no capítulo seguinte. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos, através de 

métodos analíticos de resolução para equações diferenciais ordinárias e parciais e de métodos 

numéricos realizados no software MAPLE®, para os casos descritos no Capítulo 4.  

 

5.1. REAÇÃO DE PRIMEIRA ORDEM - ESTADO ESTACIONÁRIO 

 

5.1.1. SOLUÇÃO ANALÍTICA 

 

5.1.1.1. SOLUÇÃO POR EQUAÇÕES DE BESSEL 

 

No Capítulo 3 foi efetuado um balanço material para avaliar o efeito da transferência 

de massa associado à reação química em uma esfera porosa catalítica considerando regime 

estacionário e reação isotérmica. Se ,  é a difusividade binária efetiva de A dentro do 

grânulo e a cinética da reação química de primeira ordem, o perfil de concentração CA(r) pode 

ser descrito através da seguinte EDO (3.13):  

  
1

.  ( )
=  

,
. ( ) (5.1) 

A determinação de uma solução analítica que englobe o módulo de Thiele é 

importante para o problema proposto, visto que este número adimensional serve como critério 
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para avaliar a etapa lenta do processo catalítico (SATTERFIELD, 1970). Da Equação (2.1b), 

tem-se: 

 =
.

,
  ; = .

.

,
 ; 

,
=

.
 (5.2) 

Tratando-se de uma reação de primeira ordem o Módulo de Thiele se torna uma 

variável independente da concentração e a Equação (5.1) pode ser escrita de tal modo que: 

  
1

.  ( )
=  . ( ) (5.3a)

Utilizando a Regra do Produto, pode-se reescrever a Equação (5.3a) em uma forma 

expandida da equação de transferência de massa unidimensional com difusão radial e cinética 

simples de primeira ordem em coordenada esférica, representada pela Equação (5.3b): 

( )
+ 2

( )
− ( ) = 0 (5.3b)

Definindo uma nova variável adimensional, tal que = ( )/ , onde  é a 

densidade molar adimensional do reagente A, o balanço de massa com difusão 

unidimensional e reação química em forma adimensional é: 

( )
+ 2

( )
− ( ) = 0 (5.4)

A Equação (5.4) é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes variáveis que 

se assemelha à Equação de Bessel explicitada pela Equação (2.22). A solução para essa EDO 

de segunda ordem em coordenadas esféricas pode ser obtida a partir de uma Equação de 

Bessel generalizada da forma (BELFIORE, 2003): 

( )
+ ( + 2 )

( )
+ [ + 2 + ( + − 1) + 2 2 ] ( ) = 0 (5.5)

que obedece aos seguintes requisitos: 

(1 − ) 4  0 0 0 (5.6)

Fazendo uma correspondência entre a Equação (5.4) e a Equação (5.5), obtém-se: 
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= 2 = 2 = 0 = −  = 1 0 (5.7)

A partir das Equações (5.7), pode-se inferir que os requisitos da Equação (5.6) são 

satisfeitos, sendo assim, pode-se perceber que há solução analítica a partir de Equações de 

Bessel.  

Os parâmetros α, β, λ e ν ( ordem da função de Bessel) são definidos por: 

=
1 −

2
= −0,5 = = 0 =

| |
=  =

(1 − ) − 4
2

= 0,5 (5.8)

Como a raiz de d é um número complexo e a ordem da função de Bessel é um número 

não inteiro (ν =1/2) solução geral é dada por: 

 , = (− )[ ( ) + ( )] (5.9)

Para os parâmetros calculados e rearranjando os termos: 

 , =
/ ( )

√
+

/ ( )

√
 (5.10)

Substituindo as funções de Bessel I1/2 e I-1/2 por suas respectivas bases hiperbólicas

(considerando que nessa equação r≠0, condição de contorno), e retornando a variável CA(r) :  

( )
= +  (5.11)

Considerando as condições de contorno:  ( = 0)/  0 (  é finito), ( = ) =  

0::)(
1

cosh

/][

sinh
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Assim, com as constantes K1 e K2 calculadas com as condições de contorno, tem,-se: 
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( )
=

sinh  

sinh ( )
 (5.14)

 

5.1.1.2. SOLUÇÃO ANALÍTICA PELO MAPLE 

 

A distribuição de concentração dentro de um catalisador esférico considerando regime 

estacionário e reação isotérmica é regida pela Equação (5.15): 

( )
+

2 ( )
=

,
. ( ) (5.15)

Considerando as condições de contorno:  ( = 0)/ = 0 (  é finito), ( = ) =  

Este PVC pode ser resolvido usando o comando 'dsolve' do Maple: 

 

Inserindo o Módulo de Thiele Equação (5.2), obtém-se a mesma solução que a solução 

analítica manual obtida no item anterior, vide Equação (5.14). 

( )
=

sinh  

sinh ( )
 (5.4)

Isso mostra que a solução analítica do regime permanente aqui foi realizada de forma 

correta, e servirá de base para a solução transiente. 
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A partir da solução analítica, é possível obter um gráfico da análise de sensibilidade da 

concentração do reagente A em função do raio e do Módulo de Thiele (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Gráfico de análise de sensibilidade para o regime estacionário 

 
 

5.1.2. SOLUÇÃO NUMÉRICA 

 

O mesmo PVC do item 5.1.1.2 será resolvido usando o algoritmo descrito no subitem 

2.7.1.1. 
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As expressões de diferença central para as derivadas de primeira e segunda ordem 

são: 

 

Substituindo as expressões da diferença central na Equação original: 

 

Ao se utilizar fórmulas de discretização, uma matriz de coeficientes na forma 

tridiagonal é gerada, o que permite que o problema original seja resolvido através do 

algoritmo de Thomas, que é uma versão eficiente do método de eliminação (PINTO e LAGE, 

1997). A determinação da matriz trigonal é feita a partir do seguinte procedimento: 
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A solução é obtida então através da inversão da matriz tridiagonal: 

 

  

Os resultados obtidos pela método numérico podem ser comparados com a solução 

analítica exata através da Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,001 7,846880725E-06 7,849941360E-06 3,060635000E-09 
2 0,002 7,873025340E-06 7,876081664E-06 3,056324000E-09 
3 0,003 7,916715853E-06 7,919764905E-06 3,049052000E-09 
4 0,004 7,978127058E-06 7,981165746E-06 3,038688000E-09 
5 0,005 8,057504832E-06 8,060529908E-06 3,025076000E-09 
6 0,006 8,155167332E-06 8,158175285E-06 3,007953000E-09 
7 0,007 8,271506457E-06 8,274493486E-06 2,987029000E-09 
8 0,008 8,406989761E-06 8,409951795E-06 2,962034000E-09 
9 0,009 8,562162672E-06 8,565095149E-06 2,932477000E-09 
               (continua) 
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Tabela 5.1: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos 

(continuação)     

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

10 0,01 8,737651094E-06 8,740549027E-06 2,897933000E-09 
11 0,011 8,934164407E-06 8,937022221E-06 2,857814000E-09 
12 0,012 9,152498842E-06 9,155310417E-06 2,811575000E-09 
13 0,013 9,393541362E-06 9,396299868E-06 2,758506000E-09 
14 0,014 9,658273814E-06 9,660971635E-06 2,697821000E-09 
15 0,015 9,947777773E-06 9,950406438E-06 2,628665000E-09 
16 0,016 1,026323965E-05 1,026578976E-05 2,550110000E-09 
17 0,017 1,060595648E-05 1,060841747E-05 2,460990000E-09 
18 0,018 1,097734216E-05 1,097970244E-05 2,360280000E-09 
19 0,019 1,137893431E-05 1,138118095E-05 2,246640000E-09 
20 0,02 1,181240172E-05 1,181452036E-05 2,118640000E-09 
21 0,021 1,227955250E-05 1,228152691E-05 1,974410000E-09 
22 0,022 1,278234282E-05 1,278415565E-05 1,812830000E-09 
23 0,023 1,332288653E-05 1,332451813E-05 1,631600000E-09 
24 0,024 1,390346546E-05 1,390489395E-05 1,428490000E-09 
25 0,025 1,452654061E-05 1,452774221E-05 1,201600000E-09 
26 0,026 1,519476429E-05 1,519571256E-05 9,482700000E-10 
27 0,027 1,591099309E-05 1,591165845E-05 6,653600000E-10 
28 0,028 1,667830210E-05 1,667865262E-05 3,505200000E-10 
29 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 

 

O mesmo algoritmo realizado para diferentes para discretização do domínio 

unidimensional com 15 elementos e com 5 elementos para avaliar a precisão do método. Os 

resultados obtidos foram explicitados na Tabelas (5.2) e (5.3).  

 
Tabela 5.2: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 15 elementos 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,002 7,870738031E-06 7,882143432E-06 1,140540100E-08 
2 0,004 7,968906925E-06 7,980250896E-06 1,134397100E-08 
3 0,006 8,134154319E-06 8,145391498E-06 1,123717900E-08 
4 0,008 8,368959610E-06 8,380037892E-06 1,107828200E-08 
5 0,010 8,676855639E-06 8,687713167E-06 1,085752800E-08 
6 0,012 9,062491853E-06 9,073053748E-06 1,056189500E-08 

    (continua) 
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Tabela 5.2: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 15 elementos 

(continuação)     

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

7 0,014 9,531717512E-06 9,541892113E-06 1,017460100E-08 
8 0,015 1,009168674E-05 1,010136143E-05 9,674690000E-09 
9 0,017 1,075098722E-05 1,076002358E-05 9,036360000E-09 
10 0,019 1,151979540E-05 1,152802346E-05 8,228060000E-09 
11 0,021 1,241006080E-05 1,241727243E-05 7,211630000E-09 

12 0,023 1,343572339E-05 1,344166467E-05 5,941280000E-09 

13 0,025 1,461296831E-05 1,461733012E-05 4,361810000E-09 

14 0,027 1,596052253E-05 1,596293020E-05 2,407670000E-09 

15 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 

 
Tabela 5.3: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 5 elementos 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,0058 8,134154321E-06 8,233411912E-06 9,925759100E-08 
2 0,0116 9,062491853E-06 9,155728598E-06 9,323674500E-08 
3 0,0174 1,075098722E-05 1,083068176E-05 7,969454000E-08 
4 0,0232 1,343572341E-05 1,348805729E-05 5,233388000E-08 

5 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 

 

Na metodologia foi explicitado que o desvio aceitável entre a concentração analítica e 

a numérica teria uma tolerância 10-6. Para as concentrações analítica e numérica obtidas na 

solução estacionária de primeira ordem, o desvio obtido para o cálculo da discretização com 

29 elementos foi em torno de 10-9 absoluto e com 15 elementos e com 5 elementos, em torno 

de 10-8 absoluto. 

Os resultados obtidos para as soluções com discretizações podem ser comparados 

qualitativamente através da Figura (5.2). Pode-se observar que quanto menor é o número de 

elementos, menos precisa é a discretização da diferença finita. Portanto existe um "trade-off" 

em relação da escolha do número de segmentos na discretização. O número não pode ser 

muito grande para não se tornar computacionalmente inviável para aplicações em tempo real, 

mas também não pode ser muito pequeno, para não comprometer a precisão da solução 

numérica. Então deveria haver uma análise para determinar o número ótimo de elementos a 
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ser empregado para uso em tempo real, no entanto, esta avaliação foge ao escopo do presente 

trabalho. 

 
Figura 5.2: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem em regime estacionário 

 
 

 

5.2. REAÇÃO DE PRIMEIRA ORDEM – ESTADO TRANSIENTE 

 

5.2.1. SOLUÇÃO ANALÍTICA  

 

Como apresentado no Capítulo 3, a Equação (3.15), oriunda do balanço material em 

torno de um catalisador esférico poroso com cinética de reação de primeira ordem, modela o 

comportamento da difusão do soluto A através do raio r e do tempo t. Ao se aplicar a Regra 

do produto, obtém-se a Equação (5.5), a qual se aplicam as condições de contorno 

explicitadas na Equação (3.15): 

 ( , )
+  

2
 

( , )
−

1 ( , )
− ( , ) = 0 (5.5) 
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Considerando as condições de contorno:  (t, 0)/ = 0 (  é finito), ( , ) =  

E a condição inicial, t=0, CA(0,r)=CA0 (geralmente nula para catalisadores). 

Uma maneira muito conveniente para resolver equações diferenciais é pelo 

adimensionamento de suas variáveis. Para alguns métodos que requerem a discretização do 

domínio, o adimensionamento tem importância fundamental por possibilitar que as variáveis 

estejam em uma faixa de variação de mesma magnitude. No problema em questão, o 

adimensionamento se faz necessário pela existência de uma condição de contorno não-

homogênea em r=R [CA(t,R)=CAS] que deve ser homogeneizada para que a solução analítica 

possa ser obtida. 

Geralmente utiliza-se uma variável desvio do tipo 

 ( , ) =   − ( , ) (5.18) 

ou uma variável do tipo 

 
( , ) =  

− ( , )

−  
   (5.19)

Caso seja utilizada a Equação (5.18) onde em r = R tem-se ( , ) = 0 (condição 

homogênea). Fazendo as derivações de ( , ), obtém-se: 

−
( , )

=
( , )

 

−
( , )

=
( , )

 

−
( , )

=
( , )

 

( , ) = − ( , ) 

(5.20) 

Substituindo-se as derivadas em função de  do adimensionamento na Equação (5.5) 

tem-se: 

 
( , )

= ,
( , )

+
2 ( , )

+  ( , ) −  (5.21) 
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Analogamente, ao se usar a Equação (5.19), onde em r = R tem-se que ( , ) = 0 

(condição de contorno homogênea). Fazendo as derivações de ( , ), obtém-se: 

 

−
( , )

=
( , )

 

−
( , )

=
( , )

 

−
( , )

=
( , )

 

( , ) = + − ( , ) 

         (5.22)

Substituindo-se as derivadas em função de  na EDO da Equação (5.5) tem-se: 

−
( , )

= , −
( , )

+ 

−
2 ( , )

−  − ( , ) −  

(5.23)

Para ambas tentativas de homogeneizar a condição de contorno para a solução da EDP 

em ( , ), originalmente homogênea, torná-la-á uma EDP não-homogênea devido ao termo 

k CA resultante, inviabilizando a utilização do método de separação de variáveis, suportado 

pelo Problema de Sturm-Liouville, onde se faz necessário condições de contorno 

homogêneas. 

Para contornar tal situação pode-se utilizar da seguinte hipótese: 

( , ) =  ( )
á

+ ( , )  

onde ( ) é uma função independente do tempo, solução assintótica representando o 

estado estacionário e ( , ) uma função que representa o desvio do estado estacionário. 

Primeiramente, é preciso fazer a substituição das variáveis para essa nova hipótese. 

 

( , )
=  

( , )
+

( )
 

( , )
=  

( , )
+

( )
 

(5.24) 
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( , )
=  

( , )
+

( )
 

Substituindo na EDP: 

 

( , )
+

( ) 
+ 

2
 

( , )
+

( )
− 

−
1 ( , )

– [ ( , ) + ( )] = 0 

(5.25)

Disso resultam os problemas: 

(1) Estacionário 
 
Fazendo a identidade (∞, ) ≡ ( )  

 ( )
+

2 ( )
−  

,
( ) = 0 

  (5.26) 

Condições de contorno: 

 = 0:         
(0)

= 0       lim
→

( = 0) ≡  (5.27) 

 = :          ( ) =  (5.28) 

 

(2) Transiente 

 ( , )
+  

2
 

( , )
−

1 ( , )
− ( , ) = 0 (5.29) 

Condições inicial e de contorno: 

 

= 0:    (0, ) = − ( ) 

= 0:               
( , 0)

=  0      
→

( , 0) ≡  

= :   ( , 0) =  0 

(5.30) 

Solução assintótica (estado estacionário): ( ) =  (∞, ) 
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  → ∞  ⇒    
(∞, )

→ 0  (5.31) 

Na EDP: 

 
(∞, )

= ,
(∞, )

+
2 (∞, )

−  (∞, )   (5.32) 

Substituindo a identidade (∞, )  ≡  ( ), e adaptando as condições de contorno: 

 

= 0                
( , )

= 0     
→

    
( )

= 0 

(∞, 0)
=

(0)
+

(∞, 0)
 

=    ( , ) =     
→

   (∞, ) =  ( ) =   

(∞, ) = ( ) + (∞, ) 

  (5.33) 

Disso, resulta o problema (1): 

 
( ) 

 + 
2

 
( )

 – . ( )  =  0 (5.34)

 
= 0           

( )
=  0      

→
( = 0) ≡  

=           ( = ) =   

(5.35)

Como na EDO em   é diferente de zero, multiplica-se a EDO por , obtendo a 

equação: 

 
( ) 

 +  2  
( )

 – ( )  =  0 (5.36)

que é uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, de coeficientes variáveis do tipo 

Bessel (generalizada), conforme a Equação: 
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( ) 
+ [ + 2 ]

( )
+ [ + – (1 − − ) +  ] ( ) = 0 (5.37) 

Por comparação: 

 

+ 2 . = 2   →   = 2     = 0     ( ) 

+ = –    →     = 0;   = – ;     = 1 

√
=

− ⁄

1
    =   =   

=
1 1 −

2
−    →    =

1
2

 

(5.38)

A solução da Equação de Bessel Generalizada é: 

 ( ) = ( ) ( )[ 
| |

+  
| |

] (5.39) 

Substituindo os valores: 

 ( ) = [ ⁄ + ⁄ ] (5.40) 

Lembrando que:  

 

( ) =  
2

senh( ) 

( ) =
2

cosh( ) 

(5.41) 

Substituindo os resultados da Equação (5.41), tem-se: 

( ) =
√ ⁄ √

⁄
√ ⁄ √

⁄   (5.42) 
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( ) =
( ⁄  )

+
(  ⁄ )

 

Aplicando as condições de contorno na solução da Equação (5.42), tem-se: 

= 0         
→

( = 0) ≡  

→
( = 0) =  

senh(0)
+

cosh(0)
=  

→
( = 0) =  

0
 

çã

+ =  

(5.43) 

Conclui-se que B = 0. 

Aplicando L’Hôpital na indeterminação: 

senh( ⁄ )
=

[ senh ⁄ ]′

[ ]′
=  

⁄ cosh( ⁄ )

1
 

lim
→

senh( ⁄ )
= =   

( ) =
senh( ⁄ )

  

=  ;    ( = ) =    

senh( ⁄ )
=  

=
senh( ⁄ )

 

 

Logo: 

( ) =  
senh( ⁄ )

senh( ⁄ )
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Solução do estado transiente: 

( , )
+  

2
 

( , )
− ( , ) =

1 ( , )
 

Hipótese de solução: 

(i) ( , ) = ( ). ( ) 

(ii) 
( , )

= ( )
( )

 

(iii) 
( , )

= ( )
( )

 

(iv) 
( , )

= ( )
( )

 

Substituindo na EDP: 

( )
( )

+ 
2

( )
( )

−  ( ). ( ) =  
1

 ( )
( )

 

( )  
( )

+
2 ( )

 =  ( ). ( ) +  
1

 ( )
( )

 

1
( )

 
( )

+
2 ( )

 =  +  
1 1

( )
( )

=  =  −λ  

Adaptando as condições de contorno: 

= 0     
( )

=  0      
→

( = 0) ≡  

=     ( = ) =  0 

(2.1) Problema de Sturm-Liouville: 

1
( )

 
( )

+
2 ( )

 =  −λ  

( )
+

2 ( )
+ λ ( ) = 0 

Como na EDO em ( )  é diferente de zero, multiplica-se a EDO por , obtendo a 

equação: 

( )
+ 2

( )
+ λ ( ) = 0 

Que é uma EDO de segunda ordem, linear, homogênea, de coeficientes variáveis do 

tipo Bessel (generalizada). 
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( ) 
 + [ + 2 ]  

( )
+ [ + – (1 − − ) +  ] ( )  =  0 

Por comparação: 

+ 2 . = 2 

= 2;    = 0;      ( ) 

+ =  λ  

= 0;   =  λ ;     = 1 

√ =
√

       =           =  

=
1 1 −

2
−  

=
1
2

 

( ) = ( ) ( )[  
| |

+  
| |

] 

( ) = [  (λ ) +  (λ )] 

Lembrando que: 

( ) =  
2

sen( ) 

( ) =
2

cos( ) 

( ) =
1

√

2
λ

1

√
sen(λ ) +

1

√

2
λ

1

√
cos(λ ) 

( ) =
sen(λr )

+
cos(λr)

  

Aplicando as condições de contorno: 

= 0         
→

( )( = 0) ≡   
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→
( )( = 0) =  

sen(0)
+

cos(0)
=  

→
( )( = 0) =  

0
 

çã

+ =  

Logo B = 0. 

Aplicando L’Hôpital na indeterminação: 

sen(λr)
=

[ sen(λr)]′
[ ]′

=  
λ cos(λr)

1
 

lim
→

sen(λr)
= λ =   

( ) =
sen(λr)

  

=  ;     ( = ) =  0  

sen(λR)
= 0 →  λ = , λ = , = 1,2,3 … ∞ 

λ = 0, é descartado pois gera uma solução trivial (não demonstrado). λn são os 

valores característicos ou autovalores do Problema de Sturm Liouville. Dessa forma, 

( ) =
sen(λ r)

  

( ) são as funções características ou autofunções do Problema de Sturm Liouville; um 

conjunto de funções ortogonais em relação a função peso ( ) no intervalo [0, ]. 

Descobrindo a função peso: 

( )
+

2 ( )
+ λ ( ) = 0 

( )
+ ( )

( )
+ [ ( ) + λ ( )]. ( ) = 0 

( ) =  
2

 

( ) = 0 

( ) = 1 
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( ) = ( )  

( ) =  ∴  →  

( ) = ( ) ( ) 

( ) = 1. = →  

Ortogonalidade (será útil para descobrir as constantes, dada a condição não-

homogênea)  

( )∅ ( )∅ ( )  = 0, para  

∅ ( ) e ∅ ( ) são funções características, ortogonais a função peso ( ) no intervalo 

[ . ]. 

Para o problema analisado: 

( ) ( )
= 0,  λ = , , = 1,2,3 … ∞ 

sen(λ r) sen(λ r) = 0 

(2.1) Resolvendo ( ): 

+ 
1 1

( )
( )

=  −λ  

( )
+ + λ ( ) = 0 

( )
( )

= − + λ  

Integrando: 

( )
( )

= − + λ  

ln ( ) = − + λ + ln  

ln ( ) − ln = − + λ  

ln[
( )

] = − + λ  
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( ) =  

Status:  

( ) =
sen(λ r)

 

( ) =  

E uma condição não-homogênea. 

( , ) = ( ). ( ) 

Como a EDP em ( , ) é linear e homogênea, vale o princípio da superposição: 

( , ) = ( , ) 

( , ) =  
sen(λ r)

 

O produto .  pode ser representado por uma nova constante  sem perda de 

generalidade. 

( , ) =  
sen(λ r)

 

Utilizando a condição não-homogênea: 

= 0    (0, ) = − ( ) 

Substituindo: 

− ( ) =  
sen(λ r)

 

Multiplicando-se cada lado da equação pela função peso ( ) =  e pela função 

característica (em ). 

sen(λ r)
[ − ( )] =  

sen(λ r) sen(λ r)
 

Substituindo ( ) 
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sen(λ r)
[ −

senh( ⁄ )

senh( ⁄ )
]

  [ , ]

=  
sen(λ r) sen(λ r)

 

 
sen(λ r)

−   
senh ⁄

senh ⁄

1 sen(λ r)

=  
sen(λ r) sen(λ r)

 

 

 sen(λ r) −  
senh ⁄

senh ⁄ sen(λ r)

=  sen (λ r)  

=

 sen(λ r)

( )

− 
senh ⁄

senh ⁄ sen(λ r)

( )

sen (λ r)
( )

 

(1)  sen(λ r) = (
( )

−  cos(λ ) = 

=  
sen R

−  cos − [
sen 0

−  
. 0

cos 0 ] 

= − cos( ) = (−1)  

(2) senh ⁄ sen(λ r) = 

=
1

λ + ( ⁄ )
[( ⁄ sen(λ r) cosh ⁄

− (λ cos(λ ) senh ⁄ ] = 

=
1

( ) + ⁄
[( ⁄ sen R cosh ⁄

− ⁄ sen 0 cosh 0 ⁄ ) 
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− cos senh ⁄ − cos 0 senh 0 ⁄ = 

= −
1

( ) + ⁄
cos( ) senh ⁄ = 

=
1

( ⁄ ) + ⁄
(−1) senh ⁄  

(3) sen (λ r)  = ( −
( )

= 

 

=
2

−
sen 2 R

4
−

0
2

−
R sen 2 0

4
=

2
 

=

(−1) −
senh ⁄

1
( ⁄ ) + ⁄ (−1) senh ⁄

2

 

=
(−1) − ( ) + ⁄ (−1)

2

 

= 2(−1) [ −
( ) + ⁄

] 

= 2 (−1) [
( )

−
( ) + ⁄

] 

Ou 

= 2 (−1) [
( ) + ⁄

−
( )

] 

Finalmente a solução transiente, 
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( , ) = 2 (−1)
( ) + ⁄

−
( )

sen(λ r)

+
senh( ⁄ )

senh( ⁄ )
 

Cabe ressaltar que esse problema não é resolvido no livro de Cremasco (2008). 

 

5.2.1.1.SOLUÇÃO ANALÍTICA PELO MAPLE 
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O software Maple, para o caso transiente, não resolve analiticamente a EDP uma vez 

que o software não reconhece a suposição de solução como uma soma da parte estacionária 

com a parte transiente. Portanto esta solução foi feita somente de forma manual e aplicamos a 

solução analítica obtida no software para a obtenção dos valores de concentração na 

discretização proposta de 29 passos e seus referidos gráficos. 

A partir dos gráficos provenientes da solução analítica é possível avaliar 

qualitativamente o perfil de concentração de um reagente A ao longo de um catalisador 

esférico 
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Figura 5.3: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem em regime transiente (solução analítica) 
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5.2.2. SOLUÇÃO NUMÉRICA 

 

As expressões de diferença central para as derivadas de primeira e segunda ordem:  

 

Substituindo as expressões da diferença central na Equação original: 
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A partir da discretização obtém-se um sistema de equações diferenciais ordinárias da 

seguinte forma: 

 
 

Tal sistema de EDOS pode ser resolvido aplicando-se o Método de Runge-Kutta. 
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Figura 5.4: Soluções numéricas para o perfil de concentração do reagente A no regime 

transiente 

 

 

 

De modo a realizar uma comparação entre as soluções numérica e analítica foram 

escolhidos dois valores de tempo (t = 0,3s e t = 0,6s) para que os valores de concentração 

pudessem ser calculados para ambas as soluções e, posteriormente, comparados 

quantitativamente. 

Os resultados obtidos para os tempos t = 0,3s e t = 0,6s pelo método numérico podem 

ser comparados quantitativamente com a solução analítica exata através da Tabela 5.4 e 

Tabela 5.5, respectivamente, e qualitativamente através da Figura 5.5. 

 

Tabela 5.4: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos para t=0,3s 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,001 6,445292503E-06 6,439705283E-06 5,587219570E-09 
2 0,002 6,479481714E-06 6,490496984E-06 1,101526989E-08 
3 0,003 6,536522349E-06 6,531047219E-06 5,475130294E-09 

               (continua) 
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Tabela 5.4: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos para t=0,3s 

                  (continuação) 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

4 0,004 6,616503230E-06 6,627300276E-06 1,079704677E-08 
5 0,005 6,719550511E-06 6,714296509E-06 5,254001241E-09 
6 0,006 6,845829504E-06 6,856269529E-06 1,044002415E-08 
7 0,007 6,995547043E-06 6,990617001E-06 4,930041345E-09 
8 0,008 7,168954400E-06 7,178908051E-06 9,953651446E-09 
9 0,009 7,366350794E-06 7,361837970E-06 4,512823816E-09 
10 0,01 7,588087479E-06 7,597437539E-06 9,350060982E-09 
11 0,011 7,834572456E-06 7,830556926E-06 4,015530359E-09 
12 0,012 8,106275822E-06 8,114918913E-06 8,643090353E-09 
13 0,013 8,403735765E-06 8,400280586E-06 3,455178999E-09 
14 0,014 8,727565239E-06 8,735412415E-06 7,847175865E-09 
15 0,015 9,078459327E-06 9,075606551E-06 2,852775457E-09 
16 0,016 9,457203299E-06 9,464179501E-06 6,976201975E-09 
17 0,017 9,864681397E-06 9,862448062E-06 2,233335148E-09 
18 0,018 1,030188632E-05 1,030792870E-05 6,042381688E-09 
19 0,019 1,076992948E-05 1,076830373E-05 1,625744334E-09 
20 0,02 1,127005191E-05 1,127510713E-05 5,055225949E-09 
21 0,021 1,180363602E-05 1,180257356E-05 1,062456021E-09 
22 0,022 1,237221799E-05 1,237623862E-05 4,020633558E-09 
23 0,023 1,297750096E-05 1,297692191E-05 5,790481862E-10 
24 0,024 1,362136895E-05 1,362430905E-05 2,940103994E-09 
25 0,025 1,430590153E-05 1,430568783E-05 2,137041853E-10 
26 0,026 1,503338926E-05 1,503519931E-05 1,810048370E-09 
27 0,027 1,580634990E-05 1,580634321E-05 6,699828900E-12 
28 0,028 1,662754546E-05 1,662816661E-05 6,211510995E-10 
29 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 

 

Tabela 5.5: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos para t=0,6s 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,001 7,757495260E-06 7,770610880E-06 1,311561999E-08 
2 0,002 7,784163804E-06 7,776849155E-06 7,314649145E-09 
3 0,003 7,828723431E-06 7,841670738E-06 1,294730696E-08 
4 0,004 7,891342837E-06 7,884253013E-06 7,089824484E-09 
5 0,005 7,972259433E-06 7,984873703E-06 1,261426967E-08 
6 0,006 8,071780584E-06 8,065056557E-06 6,724027077E-09 
7 0,007 8,190285220E-06 8,202408736E-06 1,212351585E-08 

               (continua) 
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Tabela 5.5: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem para discretização com 29 elementos para t=0,6s 

                  (continuação) 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

8 0,008 8,328225809E-06 8,321995404E-06 6,230404567E-09 
9 0,009 8,486130716E-06 8,497615841E-06 1,148512508E-08 
10 0,01 8,664606951E-06 8,659890010E-06 4,716941545E-09 
11 0,011 8,864343320E-06 8,875055064E-06 1,071174453E-08 
12 0,012 9,086113989E-06 9,081177926E-06 4,936062868E-09 
13 0,013 9,330782486E-06 9,340600423E-06 9,817936470E-09 
14 0,014 9,599306156E-06 9,595121995E-06 4,184160695E-09 
15 0,015 9,892741076E-06 9,901560469E-06 8,819393061E-09 
16 0,016 1,021224748E-05 1,020884641E-05 3,401070453E-09 
17 0,017 1,055909568E-05 1,056682772E-05 7,732037568E-09 
18 0,018 1,093467259E-05 1,093205306E-05 2,619526390E-09 
19 0,019 1,134048874E-05 1,134705977E-05 6,571031365E-09 
20 0,02 1,177818598E-05 1,177631135E-05 1,874629649E-09 
21 0,021 1,224954580E-05 1,225489551E-05 5,349706767E-09 
22 0,022 1,275649837E-05 1,275529500E-05 1,203365192E-09 
23 0,023 1,330113224E-05 1,330521068E-05 4,078444615E-09 
24 0,024 1,388570492E-05 1,388506071E-05 6,442060061E-10 
25 0,025 1,451265425E-05 1,451541776E-05 2,763512469E-09 
26 0,026 1,518461063E-05 1,518437379E-05 2,368432741E-10 
27 0,027 1,590441030E-05 1,590581618E-05 1,405877163E-09 
28 0,028 1,667510953E-05 1,667508745E-05 2,208075980E-11 
29 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 

 

Para as concentrações analítica e numérica obtidas na solução dinâmica de primeira 

ordem, o desvio obtido para o cálculo da discretização com 29 elementos variou de  10-12 à 

10-9 absoluto considerando t=0,3s e t=0,6s, o que obedece a tolerância explicitada na 

metodologia (desvio de 10-6 absoluto). 
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Figura 5.5: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para 

cinética de reação de primeira ordem em regime transiente 

 

Realizou-se também uma comparação entre as soluções analíticas e entre as soluções 

numéricas da reação de primeira ordem no estado estacionário e no estado transiente quando o 

tempo era muito elevado (t = 6s), ou seja, quando este é próximo a infinito conforme 

apresentado nas Tabelas 5.6 e 5.7 

 

Tabela 5.6: Comparação entre as soluções analíticas do estado estacionário e do 

transiente (para t = ∞) 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio Solução Analítica 
(Estado estacionário) 

Solução Analítica 
(Estado transiente para t=∞) 

1 0,001 7,846881E-06 7,846881E-06 0,000000E+00 
2 0,002 7,873025E-06 7,873025E-06 0,000000E+00 
3 0,003 7,916716E-06 7,916716E-06 0,000000E+00 
4 0,004 7,978127E-06 7,978127E-06 0,000000E+00 
5 0,005 8,057505E-06 8,057505E-06 0,000000E+00 
6 0,006 8,155167E-06 8,155167E-06 0,000000E+00 
7 0,007 8,271506E-06 8,271506E-06 0,000000E+00 
8 0,008 8,406990E-06 8,406990E-06 0,000000E+00 
9 0,009 8,562163E-06 8,562163E-06 0,000000E+00 
10 0,010 8,737651E-06 8,737651E-06 0,000000E+00 
11 0,011 8,934164E-06 8,934164E-06 0,000000E+00 

              (continua) 



 

 

120

Tabela 5.6: Comparação entre as soluções analíticas do estado estacionário e do 

transiente (para t = ∞) 

                             (continuação) 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio Solução Analítica 
(Estado estacionário) 

Solução Analítica 
(Estado transiente para t=∞) 

12 0,012 9,152499E-06 9,152499E-06 0,000000E+00 
13 0,013 9,393541E-06 9,393541E-06 0,000000E+00 
14 0,014 9,658274E-06 9,658274E-06 0,000000E+00 
15 0,015 9,947778E-06 9,947778E-06 0,000000E+00 
16 0,016 1,026324E-05 1,026324E-05 0,000000E+00 
17 0,017 1,060596E-05 1,060596E-05 0,000000E+00 
18 0,018 1,097734E-05 1,097734E-05 0,000000E+00 
19 0,019 1,137893E-05 1,137893E-05 0,000000E+00 
20 0,020 1,181240E-05 1,181240E-05 0,000000E+00 
21 0,021 1,227955E-05 1,227955E-05 0,000000E+00 
22 0,022 1,278234E-04 1,278234E-04 0,000000E+00 
23 0,023 1,332289E-05 1,332289E-05 0,000000E+00 
24 0,024 1,390347E-05 1,390347E-05 0,000000E+00 
25 0,025 1,452654E-05 1,452654E-05 0,000000E+00 
26 0,026 1,519476E-05 1,519476E-05 0,000000E+00 
27 0,027 1,591099E-05 1,591099E-05 0,000000E+00 
28 0,028 1,667830E-05 1,667830E-05 0,000000E+00 
29 0,029 1,750000E-05 1,750000E-05 0,000000E+00 

 

Tabela 5.7: Comparação entre as soluções numéricas do estado estacionário e do 

transiente (para t = ∞)     

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio Solução Numérica 
(Estado estacionário) 

Solução Numérica 
(Estado transiente para t=∞) 

1 0,001 7,849941E-06 7,836560E-06 1,338147E-08 
2 0,002 7,876082E-06 7,889385E-06 1,330299E-08 
3 0,003 7,919765E-06 7,906592E-06 1,317290E-08 
4 0,004 7,981166E-06 7,994158E-06 1,299197E-08 
5 0,005 8,060530E-06 8,047768E-06 1,276162E-08 
6 0,006 8,158175E-06 8,170659E-06 1,248330E-08 
7 0,007 8,274493E-06 8,262334E-06 1,215910E-08 
8 0,008 8,409952E-06 8,421743E-06 1,179118E-08 
9 0,009 8,565095E-06 8,553713E-06 1,138221E-08 
10 0,01 8,740549E-06 8,751484E-06 1,093482E-08 
11 0,011 8,937022E-06 8,926570E-06 1,045235E-08 
12 0,012 9,155310E-06 9,165248E-06 9,937865E-09 
13 0,013 9,396300E-06 9,386905E-06 9,395086E-09 
14 0,014 9,660972E-06 9,669799E-06 8,827421E-09 
15 0,015 9,950406E-06 9,942167E-09 9,942167E-09 

              (continua) 
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Tabela 5.7: Comparação entre as soluções numéricas do estado estacionário e do 

transiente  

                   (continuação) 

i r [cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio Solução Numérica 
(Estado estacionário) 

Solução Numérica 
(Estado transiente para t=∞) 

16 0,016 1,026579E-05 1,027342E-05 7,633408E-09 
17 0,017 1,060842E-05 1,060140E-05 7,014993E-09 
18 0,018 1,097970E-09 1,098609E-05 1,097970E-09 
19 0,019 1,138118E-05 1,137543E-05 5,755235E-09 
20 0,02 1,181452E-05 1,181964E-05 5,121893E-09 
21 0,021 1,228153E-05 1,227704E-05 4,491775E-09 
22 0,022 1,278416E-05 1,278802E-05 3,868800E-09 
23 0,023 1,332452E-05 1,332126E-05 3,256593E-09 
24 0,024 1,390489E-05 1,390755E-05 2,658720E-09 
25 0,025 1,452774E-05 1,452566E-05 2,078726E-09 
26 0,026 1,519571E-05 1,519723E-05 1,519812E-09 
27 0,027 1,591166E-05 1,591067E-05 9,853029E-10 
28 0,028 1,667865E-05 1,667913E-05 4,778992E-10 
29 0,029 1,750000E-05 1,750000E-05 0,000000E+00 

 

Tendo como base os valores dos desvios encontrados na comparação da solução 

analítica da reação de primeira ordem no estado estacionário e no estado transiente com um 

tempo tendendo ao infinito pode-se dizer que tais soluções são idênticas nestas condições. Ou 

seja, quando emprega-se um tempo muito grande o sistema tende a não apresentar grandes 

mudanças com o tempo e a solução analítica do estado transiente pode ser aproximado a 

solução analítica do estado estacionário, como já era esperado. 

A comparação da solução numérica no estado estacionário e no estado transiente para 

tempos muito grandes apresentou um desvio muito pequeno. Já sabe-se que as soluções 

analíticas e numéricas apresentam resultados bem próximos, então era razoável esperar que o 

desvio da comparação das soluções numéricas fosse próximo de zero, porém esse pequeno 

desvio encontrado pode ser atribuído aos métodos utilizados para a solução numérica do 

problema, que talvez possam não ser os mais precisos. No entanto, como o desvio 

apresentado na comparação das soluções numéricas é pequeno também pode-se afirmar que a 

solução numérica do estado transiente para tempos muito elevados pode ser aproximado a 

solução do sistema estacionário. 
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5.3. REAÇÃO DE ORDEM ZERO – ESTADO ESTACIONÁRIO 

 

5.3.1. SOLUÇÃO ANALÍTICA 

 

5.3.1.1. SOLUÇÃO POR VARIÁVEIS SEPARÁVEIS 

 

Uma vez realizado o balanço material apresentado detalhadamente no Capítulo 3 

obtém-se uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, com coeficientes 

variáveis e não homogênea que descreve o perfil de concentração ( ) no interior de uma 

esfera porosa catalítica em estado estacionário e com cinética de reação de ordem zero, 

conforme: 

1
.  ( )

=  
 

,
 

(5.44))

De maneira similar a apresentada na solução analítica com reação de primeira ordem 

em estado estacionário (Seção 5.1.1.1) lança-se mão da utilização do Módulo de Thiele como 

um parâmetro de avaliação da etapa lenta da reação catalítica. Portanto substituindo a 

expressão do Módulo de Thiele (Equação 2.1b) na Equação (5.44) tem-se: 

1
.  ( )

=
.

  
(5.45)  

De modo a simplificar a EDO faz-se o uso da seguinte variável a fim de simplificar os 

cálculos: 

=  

Aplicando um processo de integração em ambos os lados da equação é possível 

determinar uma solução analítica geral para a EDO. No caso da equação analisada é 

necessário realizar a integração duas vezes por se tratar de uma equação diferencial ordinária 

de segunda ordem. Portanto, realizando a primeira integração na Equação (5.45) obtém-se: 

 ( )
=

. .
3

+   (5.46) 
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Da segunda integração encontra-se a seguinte expressão: 

( ) =
. .

6
−

 
+  (5.47) 

 

A fim de determinar uma solução analítica específica para o caso de estudo se faz 

necessário a aplicação das condições de contorno escolhidas para tal problema. Tais 

condições são: 

1. A concentração se mantém finita no centro do pellet, logo em = í 0, 

  ( )/ = 0 

= − 
. í .

3
 (5.48)

 

2. A concentração na superfície externa da partícula catalítica é constante e igual à CAS, 

portanto em = , ( ) =  

= −
. .

6
−

. í .
3.

 (5.49) 

Substituindo na Equação (5. tem-se a solução analítica particular do caso analisado. 

( ) = +
.
6

. ( − ) +
. í .

3
. (

1
−

1
) (5.50)

Como í = 0: 

( ) = +
.
6

. ( − ) (5.51) 

Dividindo toda a equação por  e retornando  variável original: 

( )
= 1 −

6
. 1 −  (5.52) 

Portanto obtém-se a Equação (5.52) que descreve o perfil de concentração de um 

reagente A em um catalisador esférico, dependente do parâmetro adimensional  e da 

distância normalizada ⁄ . 
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5.3.1.2. SOLUÇÃO ANALÍTICA PELO MAPLE 

 

A distribuição de concentração dentro de um catalisador esférico considerando regime 

estacionário e reação isotérmica é regida pela Equação (3.13) apresentada na Tabela 3.4. 

Condições de contorno:  (0)/ = 0, ( ) =  

Este PVC pode ser resolvido usando o comando 'dsolve' do Maple: 

 

Substituindo pela Equação (3.13) e realizando algumas manipulações obtém-se a 

mesma solução que os demais métodos empregados: 

( )
= 1 −

6
. 1 −  (5.53) 

 

5.3.2. SOLUÇÃO NUMÉRICA 

 

O mesmo PVC do item 3.1.1 também pode ser resolvido numericamente através da 

metodologia demonstrada no subitem 2.7.1.1. 
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As expressões de diferença central para as derivadas de primeira e segunda ordem 

são: 

 

Substituindo as expressões da diferença central na Equação original: 
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Uma matriz de coeficientes na forma tridiagonal é gerada a partir da discretização da 

seguinte forma: 

 

 
 
 A solução é obtida através da inversão da matriz tridiagonal: 

 

 

 

O resultado obtido pode ser comparado com a solução analítica exata através da 

Figura 5.6 e da Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de ordem zero para discretização com 29 elementos 

 

i r[cm] 
Ca [mol/cm3] 

Desvio 
Solução Analítica Solução Numérica 

1 0,001 1,183000000E-06 1,182999990E-06 1,000000004E-14 

2 0,002 1,241275000E-06 1,241274990E-06 1,000000004E-14 

3 0,003 1,338400000E-06 1,338400000E-06 0,000000000E+00 

4 0,004 1,474375000E-06 1,474374970E-06 2,999999990E-14 

5 0,005 1,649200000E-06 1,649200000E-06 0,000000000E+00 

6 0,006 1,862875000E-06 1,862874970E-06 2,999999990E-14 

7 0,007 2,115400000E-06 2,115399920E-06 8,000000029E-14 

8 0,008 2,406775000E-06 2,406775000E-06 0,000000000E+00 

9 0,009 2,737000000E-06 2,736999990E-06 9,999999825E-15 

10 0,01 3,106075000E-06 3,106075030E-06 2,999999990E-14 

11 0,011 3,514000000E-06 3,514000000E-06 0,000000000E+00 

12 0,012 3,960775000E-06 3,960774950E-06 4,999999997E-14 

13 0,013 4,446400000E-06 4,446399960E-06 4,000000015E-14 

14 0,014 4,970875000E-06 4,970874980E-06 2,000000050E-14 

15 0,015 5,534200000E-06 5,534199900E-06 9,999999994E-14 

16 0,016 6,136375000E-06 6,136374860E-06 1,400000001E-13 

17 0,017 6,777400000E-06 6,777400000E-06 0,000000000E+00 

18 0,018 7,457275000E-06 7,457274874E-06 1,259999998E-13 

19 0,019 8,176000000E-06 8,176000052E-06 5,200000146E-14 

20 0,02 8,933575000E-06 8,933574930E-06 7,000000047E-14 

21 0,021 9,730000000E-06 9,729999761E-06 2,390000005E-13 

22 0,022 1,056527500E-05 1,056527496E-05 4,000000099E-14 

23 0,023 1,143940000E-05 1,143939991E-05 9,000000011E-14 

24 0,024 1,235237500E-05 1,235237475E-05 2,500000007E-13 

25 0,025 1,330420000E-05 1,330419966E-05 3,400000008E-13 

26 0,026 1,429467500E-05 1,429487475E-05 1,997500000E-10 

27 0,027 1,532440000E-05 1,532439990E-05 9,999999825E-14 

28 0,028 1,639277500E-05 1,639277491E-05 9,000000181E-14 

29 0,029 1,750000000E-05 1,750000000E-05 0,000000000E+00 
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Figura 5.6: Perfil de concentração de um reagente A em um catalisador esférico para  

cinética de reação de ordem zero para discretização com 29 elementos 

 

As concentrações analítica e numérica obtidas na solução estacionária de ordem zero o 

erro obtido oscilou entre 10-13 e 10-15, chegando a zero em alguns pontos analisados. Pode-se 

observar que tais valores são muito menores do que a tolerância mínima estimada, sendo 

assim é possível afirmar que o método utilizado para a solução é bastante preciso e apresenta 

soluções praticamente idênticas. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

Neste capítulo apresentam-se as conclusões e as sugestões para trabalhos futuros para 

o estudo do perfil de concentração para catalisadores esféricos.  

 

6.1. CONCLUSÕES 

 

Através deste trabalho foi possível discutir sobre os métodos numéricos e analíticos 

necessários obter perfis de concentração ,e a partir destes, avaliar o efeito da transferência de 

massa associado à reação química (de primeira ordem ou de ordem zero) em uma esfera 

porosa catalítica considerando regime estacionário e transiente. 

A fim de obter as soluções numéricas estacionárias de ordem zero e de primeira ordem 

foi utilizado o Método de Diferenças Finitas associado com a matriz tridiagonal (que implica 

na resolução de um sistema recursivo, método de Thomas). Para a solução estacionária de 

ordem zero este método foi realizado utilizando-se 29 elementos na discretização, enquanto 

que na solução estacionário de primeira ordem a discretização do domínio unidimensional foi 

realizada com 29, 15 e 5 elementos. Já para a obtenção das soluções numéricas no regime 

transiente, foi utilizado o Método das Linhas associado ao Método de Diferenças Finitas e o 

Método de Runge-Kutta. 

Através da análise dos resultados, foi possível verificar que: 

• Para as concentrações analítica e numérica obtidas na solução estacionária de 

primeira ordem, o desvio obtido para o cálculo da discretização com 29 elementos 
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foi em torno de 10-9 absoluto e com 15 elementos e com 5 elementos, em torno de 

10-8 absoluto. Esses desvios foram menores do que a tolerância aceitável (10-6); 

• Para a solução estacionária com reação de ordem zero, desvio absoluto entre con-

centrações analítica e numérica foi reduzido entre 10-13 e 10-15 absoluto, novamente 

menor do que a tolerância aceitável (10-6); 

• No sistema dinâmico, as concentrações analítica e numérica obtidas na solução di-

nâmica  de primeira ordem, o desvio obtido para o cálculo da discretização com 29 

elementos variou de 10-12 à 10-9 absoluto, considerando apenas os tempos de t=0,3s 

e t=0,6s, mais uma vez menor do que a tolerância aceitável (10-6) ; 

A tolerância numérica explicitada na metodologia (desvio de 10-6 absoluto) foi obde-

cida em todos os casos estudados mesmo para discretizações com menores números de ele-

mentos. Assim é possível afirmar que os métodos utilizados para as soluções numérica foram 

satisfatórios, ainda que não sejam os métodos mais precisos encontrados na literatura. 

 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

Como sugestões para trabalhos futuros recomenda-se: 

• Desenvolver estudo sobre o perfil de concentração em catalisadores para geo-

metria cilíndrica (ou outras). Pode-se utilizar o mesmo sistema estudado nesse 

trabalho, adaptando para:  

o mesmo raio e comprimento L>16R para cilindro infinito, o que aumen-

taria o volume do catalisador; 

o manter a relação L>16 R para o mesmo volume do catalisador esférico; 

• Desenvolver estudo numérico considerando reação com cinética de ordem su-

perior à 1 ou com cinética de ordem não inteira. 

Acredita-se, por fim, que o presente estudo apresentado neste trabalho possa vir a con-

tribuir para desenvolver e aperfeiçoar o tema de análise do perfil de concentração em catalisa-

dores esféricos na literatura técnico-científica em regime permanente e especialmente em re-

gime transiente, cuja solução analítica não é encontrada no livro do Cremasco (CREMASCO, 

2008), uma das principais referências no tema “transferência de massa” no nível de graduação 

em língua portuguesa. 
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