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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A proposta do estudo foi produzir membranas poliméricas de microfiltração e 

ultrafiltração pelo processo de inversão de fases via precipitação por imersão, 

utilizando-se a polisulfona (PSU) como polímero, a N-metil-2-pirrolidona (NMP) como 

solvente e água desmineralizada como não-solvente, levantar dados operacionais 

relativos ao preparo das soluções poliméricas e respectivos espalhamentos sobre 

um suporte inerte, de forma a obter-se membranas uniformes, livres de imperfeições 

que possam afetar seu desempenho, verificando-se a influência de alguns dos 

parâmetros operacionais de síntese (composição da solução polimérica, composição 

do banho de coagulação e temperatura do banho de coagulação) na morfologia da 

membrana produzida. Propôs-se igualmente a caracterização de cada membrana 

produzida, ou seja, a determinação de seus parâmetros morfológicos e 

dimensionais, bem como o fluxo de água pura, hidrofilicidade e resistência 

mecânica. 

Os trabalhos foram desenvolvidos nas dependências do Centro Internacional de 

Referência em Reuso de Água (CIRRA) e algumas das análises realizadas no  LCT - 

Laboratório de Caracterização Tecnológica do Departamento de Engenharia de 

Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, no 

Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(IPEN) e no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 

 

2.1 MATERIAIS 

 

2.1.1 POLÍMERO: 

 

O polímero empregado foi a polisulfona (PSU) UDEL® P-3500 LCD, fabricado pela 

Solvay e fornecido na forma de grânulos. Trata-se de um termoplástico de estrutura 
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molecular amorfa cuja unidade de repetição apresenta a fórmula estrutural 

mostrada na figura 29. 

 

 

Figura 29 – Fórmula estrutural da unidade de repetição da polisulfona UDEL. 

 

O grupo sulfona-difenileno confere estabilidade térmica (figura 30), resistência a 

oxidação, resistência química/hidrolítica (figura 31 e 32) e resistência mecânica 

(figura 33), mesmo a elevadas temperaturas. O grupo sulfona também confere um 

certo grau de hidrofilicidade a polisulfona. Os grupos éter e isopropilideno são 

flexibilizantes de cadeia. Diante disso emprega-se a polisulfona em serviços 

contínuos com água quente ou vapor d’água a temperaturas de até 150°C  (SOLVAY, 

2002a); no caso de aplicação específica em processos de separação por 

membranas em tratamento de água, o limite de temperatura da polisulfona se 

encontra em torno de 75°C (MWH, 2005), a faixa acei tável de pH é de 2 a 13 

(SOLVAY, 2002a). Ademais, membranas de polisulfona resistem ao contato com 

cloro livre numa concentração de até 200mg/L (por pequenos períodos de tempo, 

durante a limpeza da membrana). Essas características permitem que a polisulfona 

possa sofrer sanitização/desinfecção com água quente e produtos químicos 

agressivos durante a etapa de limpeza sem que a membrana sofra degradações 

sensíveis. 

Algumas das principais propriedades do UDEL P-3500 LCD são: 

 

- temperatura de transição vítrea (Tg).............................. 190 °C 

- massa molecular numérica média (Mn)........................... 22 x 103 g/mol 

- massa molecular ponderal média (Mw)............................ 75-81 x 103 g/mol 
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- teor típico de dímeros cíclicos............................................ 1,1 % 

- densidade ( 23 °C - ASTM D792)................... .................... 1,24 

 

A curva de absorção de água pelo polímero é mostrada na figura 34; o valor típico 

se encontra em torno de 0,3 % em 24 horas (método ASTM D 570) acompanhado 

de variação dimensional desprezível. A curva de secagem do polímero é 

apresentada na figura 35. 

 

 

Figura 30 – Módulo de Elasticidade x Temperatura, para a polisulfona (P) e polisulfona reforçada com 
fibra de vidro (GF) (SOLVAY, 2002a). 
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Figura 31 – Alteração da massa de vários polímeros após 6 meses de exposição à água clorada 
estagnada (sem circulação) a 60 °C (SOLVAY, 2002b).  

 

Figura 32 – Resistência hidrolítica de diversos polímeros, dentre os quais a polisulfona (UDEL) 
(SOLVAY, 2003). 
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Figura 33 – Resistência mecânica da polisulfona (P) e polisulfona reforçada com fibra de vidro (GF) 
(SOLVAY, 2002a). 

 

 

Figura 34 – Absorção de água pela polisulfona (P) e polisulfona reforçada com fibra de vidro (GF) 
(SOLVAY, 2002a). 
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Figura 35 - Tempo de secagem para a polisulfona. Notem-se os valores limites recomendáveis para 
processo de injeção (máx. 500 ppm) e extrusão (máx. 100 ppm) (SOLVAY, 2006). 

 

As polisulfonas são solúveis em uma série de solventes orgânicos e completamente 

solúveis em solventes polares apróticos como é o caso da N-metil-2 pirrolidona 

(NMP), dimetilformamida (DMF), dimetilacetamida (DMAc) e dimetilpropilenouréia 

(DMPU) (LAU; GUIVER; MATSUURA, 1991; MARK et al., 1985; SOLVAY, 2008). 

Para averiguação da resistência das sulfonas a uma série de solventes orgânicos 

pode-se consultar a tabela 6; a solubilidade dos polímeros é maior junto aos 

solventes cujo parâmetro de solubilidade é bem próximo ao do próprio polímero 

(SPERLING, 2006). 
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Tabela 6 - Parâmetros de solubilidade (δ) das polisulfonas e alguns solventes. Os dados mostram a 
resistência das sulfonas a tensão de “crack” em alguns produtos químicos: 1- excelente resistência ao 
solvente; 5- boa resistência ao solvente; 10- resistência muito pobre.  

 

Fonte: (MARK et al., 1985). 

 

A curva das viscosidades de soluções poliméricas a 40 0C, a diversas concentrações 

de PSU em NMP e DMAc constam na figura 27 (SOLVAY, 2008). 

O grupo sulfona está presente em maiores teores na polietersulfona (PESU) 

tornando-a mais hidrofílica do que a polisulfona. A PESU, além de apresentar maior 

hidrofilicidade do que a PSU, também apresenta maior temperatura de transição 

vítrea, Tg= 220 °C, conferindo maior resistência ao  calor; além disso a PESU 

também apresenta maior resistência a solventes orgânicos se comparada à PSU 

(SOLVAY, 2008). Entretanto o custo da PESU costuma ser superior. 

 

2.1.2 SOLVENTE: 

 

O solvente utilizado nos ensaios foi a N-metil-2 pirrolidona (NMP).O produto 

apresenta-se na forma de um líquido amarelo bem claro e tem o poder de dissolver 

um grande número de outras substâncias, inclusive polímeros (PSU, PESU, etc.), 

além de ser completamente miscível em água. É bastante utilizado por apresentar  

baixa inflamabilidade, volatilidade e toxicidade, questão em relação à qual uma 

maior atenção deve ser dada a gestantes, caso não sejam respeitados os limites de 

tolerância (REISCH, 2008). Para manuseio recomenda-se o uso dos seguintes 

equipamentos de proteção individual (E.P.I.): luvas de borracha butílica ou de 
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neoprene, óculos de segurança e máscaras para vapores orgânicos, no caso de 

ventilação insuficiente e/ou altas concentrações de solvente. Ver figuras 36 e 37. 

 

Figura 36 – Fórmula da NMP. 

 

 

Figura 37 – Dados de segurança do NMP, de acordo com a simbologia adotada pela norma 
americana “National Fire Protection Association” (NFPA) número 704. Azul (Saúde): 1- Exposição 
causaria irritação com pequeno dano residual. Vermelho (Inflamabilidade): 2- Deve ser aquecido a 
temperaturas moderadas antes que a ignição ocorra. Amarelo (Instabilidade): 1- Normalmente 
estável, mas pode se tornar instável a temperatura e pressão elevadas.  

 

O solvente foi fornecido pela empresa Cosmoquímica Indústria e Comércio Ltda. e 

fabricado pela BASF CORPORATION (USA), apresentando as seguintes 

características: 

 

Aparência: líquido incolor a levemente amarelado livre de impurezas em suspensão. 

Pureza: 99,5% massa (mínimo) 

Umidade: 0,05% massa (máximo) 
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Aminas – total livre: 100,0 ppm (máximo) 

Cor (APHA): 50,0 (máximo) 

Odor: típico de aminas 

Massa específica a 25oC: 1,020 -1,040 g/cm³ 

Índice de refração nD a 25oC: 1,4680 -1,4695 

Teor de metil M-pirol: 0,5% massa (máximo) 

Total de diol: 200,0 ppm (máximo) 

Temperatura de ebulição: 203oC 

Temperatura de solificação: -23oC 

pH: 7,7 – 10,0 (20oC, solução 10%)  

Ponto de fulgor: 86oC 

Temperatura de auto-ignição: 245oC 

Viscosidade dinâmica a 25oC: 1,65 mPA.s  

Limites de explosividade: 1,3% (inferior) a 9,5% (superior) 

 

2.1.3 NÃO-SOLVENTE: 

 

Foi usada água desmineralizada, corrente permeada de osmose reversa, produzida 

no próprio CIRRA, para preparação das soluções, banho de coagulação, banho de 

enxágue, preparo de solução de metabissulfito de sódio e em análises, por exemplo 

a de ângulo de contato. 

 

2.1.4 NÃO-TECIDO do filme polimérico: 

 

Utilizou-se TNT (tecido-não-tecido; non-woven web) em poliéster (DOW, [19--?])  ou 

polietileno (PORTER, 1990)  como suporte durante a aplicação do filme, para 

melhorar a resistência mecânica das membranas fabricadas, com espessura 
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variando entre 150 e 229 µm. Propriedades dos não-tecidos para suporte de 

membranas poliméricas, tais como gramatura (peso por unidade de área), 

densidade relativa em relação à água, resistência térmica, resistência química, 

porosidade e acabamento superficial, não têm sido citadas na literatura. Porter 

(1990) discute a fabricado via fiação contínua “spunweb/spunbonded”; por esse 

processo, o material termoplásico que será utilizado como matéria-prima na 

fabricação do não-tecido é fundido através de uma fieira, resfriado e estirado e, 

posteriormente, depositado sobre uma esteira na forma de véu ou manta (ABINT, 

1999). Para consolidação da manta um processo mecânico tipo 

hidroentrelaçamento, conhecido como spunlacing, origina um não-tecido 

praticamente sem fibras soltas na superfície e com maior resistência que um 

material de superfície agulhada; dessa forma, o TNT spunlaced parece ser o mais 

adequado para utilização em processos de filtração. Diante disso, foi feito um pré-

selecionamento de TNTs fabricados pela DuPont, os quais apresentam as seguintes 

características: 

 

A) “DuPont Tyvek”, modelo 1056D 

 

  - aplicação típica................... gráfica geral 

- material............................... polietileno de alta densidade 

- espessura........................... 163 µm 

- gramatura............................ 55 g/m2 

 

B) “DuPont Brillion”, modelo 4173DL 

 

  - aplicação típica................... termo-transferência 

- material............................... polietileno de alta densidade 

- espessura........................... 150 µm 

- gramatura............................ 73 g/m2 
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C) “DuPont Sontara”, modelo 8056 

 

  - aplicação típica................... meio filtrante 

- material............................... poliéster 

- espessura........................... 229 µm 

- gramatura............................ 40 g/m2 

- tamanho médio de poro....... 52 µm 

Considerando-se que a resistência ao fluxo de água apresentada pelo TNT deve ser 

mínima, além da preocupação com a sua espessura máxima, o tamanho médio de 

poro do não-tecido deve ser levado em conta; o material do não-tecido deve 

apresentar resistência térmica (valores compatíveis de Tg e Tm), química e 

mecânica em todas as etapas da vida da membrana, ou seja, desde a fabricação até 

a aplicação. Ponderando-se que o modelo 8056 é utilizado como meio filtrante, 

apresenta tamanho médio de poro bem superior ao das membranas de 

microfiltração e ultrafiltração, menor gramatura, material compatível com as 

temperaturas a serem praticadas nas etapas de síntese e aplicação das 

membranas, adotamos esse modelo nos experimentos. Uma desvantagem é a de 

apresentar espessura de manta inerte superior aos valores típicos de 50 a 150µm, 

utilizados comercialmente em membranas; uma vez que o TNT selecionado 

apresentava tamanho de poro e porosidade bastante elevados, não se esperava 

ascensão considerável da resistência ao fluxo pelo fato de apresentar valor de 

espessura superior à média típica citada. Valores típicos totais para membranas 

comerciais se situam usualmente entre 140 e 200µm, já incluída a espessura da 

camada polimérica. 

Na etapa de aplicação de filme e transferência para o banho de coagulação, para 

que o não-tecido não sofresse deformação, o que levaria a uma perda de espessura 

do filme aplicado, utilizou-se sob ele uma placa de vidro (opcionalmente poderia ter 

sido utilizada uma chapa de aço inoxidável). Finalmente, a norma ABNT NRR 13370 

define termos e aplicações para não-tecido. 
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2.1.5 MÁQUINA APLICADORA DE FILME: 

 

Optou-se pela aquisição de mesa automática aplicadora de filme (marca 

ELCOMETER; modelo K4340M10) sobre a qual se acopla o aplicador ajustável de 

filme BAKER (marca ELCOMETER; modelo 3530/6), ambos fornecidos pela 

PANANBRA, representante da ELCOMETER INSTRUMENTS LTD, fabricante dos 

equipamentos. Os dispositivos permitem a aplicação de filmes poliméricos em 

espessuras ajustáveis entre 0 e 250 µm (de 10 em 10 µm), largura de 250 mm e 

comprimento compatível com o da mesa espalhadora, cujas dimensões são 780 x 

490 x 320 mm; assim o comprimento do filme será limitado a cerca de 600 mm ou à 

máxima dimensão do banho termostático que será utilizado para a etapa do banho 

de coagulação, o que for menor. As velocidades de espalhamento da solução 

polimérica para formação do filme, pela mesa têm ajustes de fábrica e podem ser 

selecionadas entre as seguintes: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0 

cm/s. 

 

As figuras 38 e 39 apresentam os modelos a serem utilizados na etapa de aplicação 

de filmes. 

 

 

Figura 38 – Mesa automática para aplicação de filme (ELCOMETER, 2009). 
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Figura 39 – Aplicador BAKER 3530 (ELCOMETER, 2009). 

 

2.1.6 BANHO TERMOSTÁTICO: 

 

Os banhos termostáticos utilizados têm as seguintes características: 

 

2.1.6.1 Banho para enxágüe 

- Marca: SP Labor 

- Modelo: SP-150/10/D 

- Faixa de temperatura: 7oC acima da temperatura ambiente até +100oC 

- Precisão: 0,1oC 

- Tensão de alimentação / freqüência: 220V-60Hz 

- Potência de aquecimento: 1.200W  

- Controle por lógica PID microprocessado 

- Cuba (aço inox) com as dimensões: 240 mm (L) x 300 mm (C) x 150 mm (A)  
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2.1.6.2 Banho para coagulação 

- Marca: Precitherm 

- Modelo: C10 BE 

- Faixa de temperatura: 5oC acima da temperatura ambiente até +100oC 

- Precisão: 0,05oC 

- Tensão de alimentação / freqüência: 220V-60Hz 

- Potência de aquecimento: 1.500W 

- Controle por lógica PID microprocessado 

- Cuba (aço inox) com as dimensões: 320mm (L) x 750mm (C) x 170mm (A)  

 

2.1.7 VISCOSÍMETRO ROTATIVO MICROPROCESSADO: 

 

O viscosímetro utilizado foi fornecido pela Quimis Aparelhos Científicos Ltda e tem 

as seguintes características: 

- Marca: Quimis 

- Modelo: Q860M21 

- Faixa de viscosidade: 100 a 600.000mPa.s 

- Faixa de medição de temperatura: 0°C a 35°C com p recisão de 0,4oC 

- Tensão de alimentação / freqüência: 220V-60Hz 

- Potência: 264W 

- Velocidade de seleção dos rotores: 0,1 a 60rpm 

- Número de rotores: quatro (4) rotores em aço inoxidável 

- Dimensões: 270mm (L) x 400mm (C) x 450mm (A) 
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2.1.8 BOMBA DE DESLOCAMENTO POSITIVO TIPO DIAFRAGMA: 

 

A bomba de diafragma utilizada para a verificação de fluxo de água pura tem as 

seguintes características: 

- Fabricante: Shurflo 

- Tipo: diafragma (material do diafragma: Santoprene) 

- Modelo: 2088-564-144 

- Acionador: motor elétrico (220V) 

- Temperatura limite de bombeamento: 54°C 

- Pressão de shut-off: 45psi (3,1bar) 

- Válvula de alívio ajustada para recircular a partir de 1,7bar - 2,1bar (vazões: 8,3-

9,1L/min) 

- Fluido bombeado: água 

 

As figuras 40 e 41 apresentam respectivamente as dimensões gerais da bomba e a 

curva de desempenho. 
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Figura 40 – Dimensões gerais da bomba, em polegadas (mm). 

Fonte: SHURFLO, [19--?]. 

 

 

 

Figura 41 - Curva de desempenho da bomba de diafragma. 

Fonte: SHURFLO, [19--?]. 
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2.1.9 CÉLULA DE TESTE DE FLUXO: 

 

As dimensões principais da célula em aço inoxidável utilizada para o teste com água 

pura são as mostradas na figura 42: 

 

 

Figura 42 - Dimensões das partes superior e inferior da célula de teste de fluxo das membranas. 
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2.1.10 DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 

ANÁLISES LOCAIS: 

 

Os principais equipamentos são: 

- capela de exaustão de gases 

- osmose reversa duplo passe, marca INVICT, para produção de água 

desmineralizada com condutividade < 1 µS/cm 

- balança semi-analítica (até 3.100 g) 

- mesa antivibratória para balança 

- agitadores mecânicos (120 a 2.000rpm) para o preparo das soluções com 

viscosidades de até 100.000mPa.s 

- bombas de vácuo 

- dessecador 

- estufa (até 250°C) 

- vidraria (provetas, balões de três bocas, beckers, funis, recipientes para imersão, 

etc.) 

- plataforma elevatória 

- picnômetro 

- indicadores de temperatura 

- indicadores de pressão 

- válvulas 

- mangueiras reforçadas (teste de fluxo com água pura) 

- micrômetro digital (medição de espessura) 

- cronômetro 

- placas de vidro temperado com 6mm de espessura para espalhamento do filme 

polimérico nas dimensões: 200mm (L) x 290mm (C)  

 



 65 
2.1.11 OUTROS REAGENTES e PRODUTOS: 

 

Os seguintes reagentes e produtos foram utilizados nos experimentos: 

- Álcool Etílico Absoluto P.A. (marca CINÉTICA), utilizado na etapa de enxágue da 

membrana 

- Hexano P.A. (marca CINÉTICA), utilizado na etapa de enxágue da membrana 

- Metabissulfito de Sódio P.A. ACS (marca VETEC), utilizado em solução aquosa na 

concentração de 1 % em massa, para a etapa de preservação das membranas 

 

2.2 MÉTODOS: 

 

2.2.1 PREPARAÇÃO DAS MEMBRANAS: 

 

2.2.1.1 INTRODUÇÃO: 

 

As etapas utilizadas para a síntese das membranas de microfiltração e ultrafiltração 

pelo processo de inversão de fases através de precipitação por imersão foram: 

A) Manuseio das matérias-primas e preparo da solução polimérica (etapa descrita no 

item 2.2.1.2). 

B) Aplicação da solução polimérica sobre um suporte inerte adequado para 

formação do filme polimérico (etapa descrita no item 2.2.1.3). 

C) Separação de fases e solidificação do polímero por imersão no banho de 

coagulação (etapa descrita no item 2.2.1.4). 

D) Enxágue e armazenamento das membranas obtidas (etapa descrita no item 

2.2.1.5). 

 

Como primeira abordagem produziu-se membranas a partir de composições cuja 

utilização na produção de membranas planas já estava documentada na literatura.  
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Ao se reproduzir a fabricação em todas as suas etapas, além da aplicação dos 

testes e métodos analíticos e observação dos resultados, familiarizou-se com a parte 

operacional da pesquisa. 

Em seguida procurou-se avaliar a influência de alguns parâmetros operacionais de 

síntese sobre a morfologia da membrana resultante, de forma a se aperfeiçoar a 

produção de membranas planas de microfiltração e ultrafiltração pelo processo de 

precipitação por imersão. Nessa pesquisa não se utilizou aditivos formadores de 

poros, como é o caso do PVP poli (vinil pirrolidona), ou a adição de solvente ao 

banho de coagulação; as matérias-primas utilizadas nas etapas de preparação da 

solução polimérica e banho de coagulação foram PSU, NMP e a água 

desmineralizada. Dessa maneira, os parâmetros operacionais selecionados para 

estudo foram: 

 

2.2.1.1.1 Influência da variação da composição da solução polimérica (PSU+NMP): 

foram preparadas soluções poliméricas com as concentrações de 15%, 20% e 25% 

em massa de PSU.  

 

2.2.1.1.2 Influência da variação de temperatura do banho de coagulação: no banho 

de coagulação foram utilizadas as temperaturas de 23°C, 40°C e 50°C para as 

soluções poliméricas preparadas com as concentrações indicadas no item 2.2.1.1.1. 

 

2.2.1.2 PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO POLIMÉRICA: 

 

Essa etapa pode levar várias horas até que se consiga a completa dissolução do 

polímero. Para procurar minimizar esse tempo, alguns cuidados foram tomados: 

 

A- Procedeu-se a secagem do polímero conforme mencionado no item 2.1.1 

(figura 35). A recomendação do fabricante para secagem (em ar quente 

circulante ou secador) é a seguinte: 2 horas a 163°C, ou 3 horas a 149°C, ou 

4 horas a 135°C. Optou-se pelo tempo de 3 horas de secagem. 
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B- Procedeu-se a secagem do solvente a temperatura inferior a seu ponto de 

fulgor, por exemplo, a 60oC, sob vácuo (-22pol Hg), dentro da capela, com o 

exaustor operando e vapores direcionados para local seguro; a utilização de 

máscara para vapores orgânicos no caso de ventilação inadequada é 

recomendada. Observar que a temperatura de trabalho foi inferior ao ponto de 

fulgor do solvente, que é de 86°C, evitando-se o ri sco de o NMP entrar em 

combustão. A umidade relativa do ambiente deverá ser mantida 

preferencialmente baixa. 

C- Em um balão de fundo redondo, de três bocas, montado em banho-maria com 

controle de temperatura, adicionou-se primeiramente o solvente onde se 

realizou a secagem do mesmo; após tal secagem,  iniciou-se a adição 

gradativa dos grãos de polímero previamente secos, sob agitação contínua, 

procurando-se manter um valor de potência de agitação por unidade de 

volume adequada. A utilização de temperatura branda, em torno de 50oC, 

sempre inferiores ao ponto de fulgor do solvente, facilita a dissolução do 

polímero, além de minimizar a solubilidade de água, oxigênio ou nitrogênio 

presentes na fase gasosa; valores mais elevados de temperatura podem levar 

à combustão do solvente e/ou perdas excessivas por evaporação. O tempo 

de preparo da solução foi de 2 a 5 dias. Ao término do preparo, a solução foi 

desgaseificada, sob vácuo, para remover gases dissolvidos, que poderiam 

formar bolhas na etapa de espalhamento. 

D- As soluções foram utilizadas preferencialmente num período inferior a 24-48 

horas após o término de seu preparo para evitar degradações, sendo 

mantidas em dessecador durante esse período. 

Os processos de inversão de fases podem ser bastante sensíveis à qualidade da 

solução polimérica e portanto sua composição deve ser definida com precisão. Para 

acompanhamento da qualidade pretendeu-se realizar os seguintes ensaios a partir 

de amostras da solução polimérica, antes de realizar o espalhamento na mesa 

automática: 

 

- determinação da viscosidade dinâmica da solução polimérica a 50°C, utilizando-

se o viscosímetro rotativo 
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- determinação da massa específica da solução polimérica à temperatura 

ambiente, utilizando-se o picnômetro 

Procuramos tomar amostras da solução ao longo do seu preparo e observá-las no 

microscópio, verificando presença de nódulos do polímero não dissolvido ou outras 

impurezas.  

Outra preocupação observada foi que a viscosidade da solução fosse suficiente para 

que a mesma, depois de aplicada na forma de filme, se mantivesse íntegra 

(integridade da espessura do filme e de sua forma). 

Como recomendações gerais: 

- foram utilizados produtos com grau de pureza adequada para que não haja 

alteração da composição final da solução, nem dificuldades na obtenção de filme 

uniforme na etapa de sua formação, de tal forma que nele não se encontrem 

sólidos, nódulos e bolhas, etc.;  

- sugere-se que o balão seja purgado continuamente com nitrogênio com alto 

grau de pureza, evitando-se assim a presença de umidade e oxigênio, que 

alteram a composição inicial da solução. Além disso, a presença de água dificulta 

ainda mais a solubilização do polímero, enquanto o oxigênio pode resultar em 

oxidação das matérias-primas, particularmente de alguns tipos de aditivo. 

Também, a presença de gases pode levar à formação de bolhas na solução, 

gerando imperfeições da superfície do filme durante a etapa de espalhamento; 

por esse motivo, a pressão interna ao balão não deve ser muito alta, já que 

pressões elevadas levam a maior perda de nitrogênio e, portanto, maiores custos 

operacionais, além de aumentar a solubilidade desse gás na solução; 

- se for possível, moer a polisulfona em moinho de forma a obter grãos menores 

e, portanto de maior superfície de contato; a moagem deve ser conduzida com 

resfriamento adequado para que não haja amolecimento exagerado do polímero; 

- o polímero foi adicionado lentamente ao solvente sob agitação adequada: a 

adição muito rápida leva à formação de agregados, aumentando o tempo de 

dissolução da PSU; 
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- as dosagens dos componentes que compõe a solução polimérica, bem como 

de outros ensaios e preparos que necessitem pesagem, foram realizadas 

utilizando-se balança semi-analítica; 

- escolher a geometria do agitador e a velocidade de rotação para agilizar o 

processo de mistura, garantindo-se um valor adequado de potência de agitação 

por unidade de volume; a posição do agitador em relação à superfície da solução 

deve ser tal que não haja formação de vórtice e, conseqüentemente, 

solubilização de ar/nitrogênio; preferencialmente deve-se posicionar o agitador 

mais ao fundo do balão de forma que se promova a ressuspensão de grãos 

decantados do polímero; a rotação deve ser tal que permita perfeita 

movimentação da solução, evitando-se pontos mortos;  

- toda a vidraria a ser utilizada no preparo da solução polimérica sofreu secagem 

em estufa, acima de 100°C e em seguida em dessecado r; exceção foi feita a 

itens graduados que foram utilizados para medição de volume, já que o 

aquecimento poderá afetar a aferição dos mesmos. 

 

 

Figura 43 – Montagem típica do aparato para secagem de solvente e preparo de solução polimérica. 
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2.2.1.3 APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO POLIMÉRICA SOBRE A CAMADA SUPORTE 

DE NÃO-TECIDO PARA FORMAÇÃO DO FILME POLIMÉRICO: 

 

Considerando a importância da espessura final da membrana e, em especial, da 

camada que efetivamente responde pela separação e resistência hidráulica 

(toplayer) foi utilizado não-tecido com espessura entre 150 e 230 µm, para conferir 

resistência mecânica ao conjunto. Durante a imersão no banho de coagulação há 

uma diminuição/perda de espessura do filme devido ao escape do solvente e assim 

adotou-se a aplicação de filme polimérico com cerca de 100µm sobre o não-tecido; 

Mulder (1996) cita espessura com valor inicial de 5 a 500µm. Em função dos 

resultados obtidos na espessura total final da membrana, suas características 

quanto à resistência hidráulica e mecânica, os valores de espessura de filme 

aplicado podem ser aperfeiçoados para atingir o resultado desejado. 

A velocidade de espalhamento pode ser modificada, porém adotou-se um valor 

inicial de cerca de 0,57 cm/s, permitindo melhor acomodação da solução sob o 

aplicador, embora valores de 3 cm/s sejam citados (BAKER, 2004; 

MITOPENCOURSEWARE, 2007; PORTER, 1990; SIEMANN, 2005). 

Utilizou-se uma placa de vidro ou placa metálica sob o não-tecido antes da aplicação 

do filme pois o manuseio do filme produzido sobre o suporte de não-tecido poderia 

resultar em alguma perda de espessura ou deformação do filme durante transporte 

ao banho de coagulação. 

O espalhamento da solução foi realizado nas mesmas temperaturas utilizadas para 

o banho de coagulação, ou seja, 23°C, 40°C e 50°C; como a temperatura de preparo 

das soluções foi de 50°C, as soluções foram resfria das previamente ao 

espalhamento. 

Na velocidade escolhida (0,57cm/s), o tempo médio desde o início do espalhamento 

até o início da imersão no banho de coagulação foi de cerca de 220 segundos. 

O principal cuidado nessa etapa foi o de produzir um filme com espessura e 

superfície homogêneas, livre de imperfeições. 

 



 71 
2.2.1.4 BANHO DE COAGULAÇÃO: 

 

O filme homogêneo foi introduzido no banho de coagulação, constituído de água 

desmineralizada, de maneira a perturbar o menos possível o filme polimérico. Deve-

se introduzir rapidamente o filme no banho para evitar que ocorram diferenças de 

morfologias ao longo do comprimento da membrana. O procedimento de coagulação 

foi conduzido utilizando-se o banho termostático (item 2.1.6.2); não se recomenda 

utilizar  banho contendo água desmineralizada pura em equipamento que tenha sido 

utilizado previamente contendo água + NMP, evitando-se assim contaminações 

indesejadas. 

A temperatura do banho foi controlada, conforme item 2.2.1.1.2, e é um dos 

parâmetros que se pretendeu averiguar na formação de poros maiores. Foram 

igualmente observados os respectivos limites de temperatura dos materiais 

utilizados na fabricação (polímero e TNT, que são os mais restritivos quanto à 

resistência térmica), tomando-se como referência de máxima temperatura do banho 

um valor compatível com as respectivas temperaturas de transição vítrea (Tg) e de 

fusão (Tm). 

O tempo típico de imersão no banho de coagulação variou entre 60 e 110 segundos. 

 

2.2.1.5 BANHOS DE ENXÁGUE E ARMAZENAMENTO DAS MEMBRANAS 

OBTIDAS: 

 

Com o intuito de se remover o excesso de solvente da matriz polimérica, que 

poderia conduzir ao crazing, ou seja, à deterioração das propriedades mecânicas, as 

membranas permaneceram em banho de água desmineralizada, num equipamento 

termostático (item 2.1.6.1), por um período de 20 minutos a 24 horas. A temperatura 

do banho de enxágue pode variar de ambiente (BARZIN; SADATNIA, 2008) até 

60°C (MACHADO; HABERT; BORGES, 1999); dessa forma, foi utilizada 

temperatura na faixa de 60°C por um período de cerc a de 15 horas ou 50°C para 

períodos maiores de enxágue (24-48h).  
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A conservação das membranas foi feita em solução de água desmineralizada 

contendo 1% em massa de metabissulfito de sódio (SMBS, Na2S2O5), para evitar-se 

contaminação microbiológica durante armazenamento e transporte. 

 

2.2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS PRODUZIDAS: 

 

A caracterização das membranas foi realizada através de determinação de 

parâmetros morfológicos e dimensionais: tamanho dos poros, porosidade, 

verificação da geometria dos poros ao longo da seção transversal da membrana, 

medição das espessuras da camada de topo e total da membrana. Além disso, 

foram realizados ensaios de resistência mecânica, medição de fluxo de água pura e 

hidrofilicidade. O tamanho de poro e sua respectiva distribuição estão relacionados, 

entre outros aspectos, à seletividade da membrana e, juntamente com a porosidade 

e a espessura da camada que efetivamente contribui com a resistência hidráulica, 

determinam o fluxo (J) através da membrana. 

 

A) MORFOLOGIA E PARÂMETROS DIMENSIONAIS: 

 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV): 

O equipamento produz imagens da superfície da amostra com limite de 

resolução de 10nm (0,01µm) e, portanto pode ser utilizado para membranas 

de microfiltração, cujos diâmetros de poro variam entre 0,05µm e 10µm e as 

espessuras totais entre 10 e 150µm. Informações sobre o tamanho dos poros, 

foram obtidas da análise MEV da camada de topo; além do tamanho de poros 

tal análise permite estimar a porosidade e a distribuição de tamanho de poros 

(MULDER, 1996), porém tais avaliações não fora realizadas. A partir do MEV 

da seção transversal foram coletadas as informações de espessura da 

camada de topo, espessura total da membrana e foi observada a geometria 

dos poros.  
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Para membranas de ultrafiltração, o MEV permitiu avaliar, para a seção 

transversal, as espessuras das camadas bem como o tamanho dos poros 

com dimensões acima de 0,01µm. 

As amostras de membrana foram retiradas aleatoriamente da manta 

produzida por inversão de fases, após o respectivo enxágue com água 

desmineralizada para remoção do solvente residual, e então passaram por 

um processo de remoção de água dos poros antes de serem submetidas ao 

MEV. Tal secagem foi conduzida utilizando-se imersão por 3 horas em álcool 

etílico P.A. e por mais 3 horas em hexano P.A. sendo a membrana, em 

seguida, deixada em dessecador, podendo-se utilizar ventilação, após as 

imersões, para remover o excesso de hexano; os solventes devem ser 

aplicados a temperatura ambiente. 

Tanto o álcool quanto o hexano são compatíveis com o material da 

membrana, apresentam tensão superficial bem menor que a da água e são 

bastante voláteis, facilitando sua remoção na secagem com ar, e são 

utilizados para deslocar a água dos poros, já que esta última poderia causar 

danos à membrana, devido aos fenômenos de capilaridade e expansão 

brusca, quando ela for submetida ao feixe de elétrons durante o ensaio. 

As amostras foram enviadas para análise, para a qual serão devidamente 

preparadas (cobertas com material eletricamente condutivo, geralmente ouro, 

platina ou carbono, que além de torná-las condutivas também as protege de 

sobrecargas superficiais e aumentam o contraste). As análises foram 

realizadas no LCT - Laboratório de Caracterização Tecnológica, do 

Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo. Caso seja necessário aguardar por períodos 

mais longos o envio para análise, as amostras devem ser mantidas em 

solução aquosa de agente preservante (metabissulfito de sódio).  

O equipamento utilizado pelo LCT foi o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) com fonte por emissão de campo (FEG - Field Emission Gun), modelo 

QUANTA 600 da marca FEI. A aquisição de imagens foi feita com o 

equipamento operando no modo de detecção de elétrons secundário. A maior 

parte das amostras foi recoberta com carbono, para análise das superfícies 
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de topo e de fundo e, em alguns casos foi utilizado recobrimento em platina 

para análise de seção transversal. 

Embora o microscópio apresente magnificação máxima superior a 500.000 

vezes, observou-se perda de resolução de imagem com valores inferiores a 

30.000 vezes para as amostras ensaiadas. 

 

Medição de espessura: 

A espessura das membranas deverá foi obtida a partir da análise MEV. Caso 

seja possível pode-se realizar medições multipontos através de micrômetro 

analógico ou digital (BUONOMENNA et al., 2007; JANSEN et al., 2005). A 

medição da espessura poderia ser usada para o cálculo da porosidade, 

descrito a seguir. 

 

Porosidade: 

Para a avaliação da porosidade (JANSEN et al., 2005) foi utilizada uma 

balança analítica, estufa e uma proveta. A porosidade (ε) pode ser assim 

definida: 

ε = 
Vtotal

Vporos
=

Vtotal

VpolVtotal )( −
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onde: 

- Vporos = volume de poros 

- Vtotal = volume total da amostra = l x A 

- Vpol = volume do polímero 

- l = espessura da amostra (obtida por medição em micrômetro digital) 

- A = área da amostra (obtida por medição) 

- m = massa do polímero (obtida por pesagem em balança analítica) 
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- ρ = massa específica do polímero  

 

A massa específica do polímero pode ser obtida em catálogos do fabricante (ρ 

polisulfona = 1,24g/cm3 a 23°C ) ou pode ser determinada da seguinte 

maneira: aquecer a amostra de massa de membrana conhecida por 24h 

(KOOLS, 1998) a 80°C, sob vácuo, de forma a secá-la , para então imergi-la 

em uma proveta com água, quando então o polímero inchará em pequena 

extensão (ver figura 34 para absorção de água) e lentamente; ao secar-se 

previamente o polímero procura-se obter na imersão posterior um 

deslocamento de água da proveta relativa apenas à presença do material 

sólido. A partir da variação do volume de água pode-se calcular a massa 

específica da amostra polimérica. 

Alternativamente pode-se empregar o método empregado por Zhao et al. 

(2003): 
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onde: 

Wb = massa de membrana antes da secagem 

Wa = massa da membrana após a secagem 

ρw = massa específica da água (g/cm3) na temperatura do ensaio 

ρpol = massa específica do polímero (g/cm3) na temperatura do ensaio (1,24 

g/cm3 a 23°C) 
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B) OUTROS PARÂMETROS: 

 

Hidrofilicidade: 

A hidrofilicidade pode ser avaliada através medição do ângulo de contato de 

uma gota de água desmineralizada que é depositada sobre a superfície da 

membrana. O ângulo de contato (ө) é formado entre a interface água/ar e o 

sólido (superfície da membrana). Rapidamente as forças interfaciais 

sólido/líquido, sólido/gás e líquido/gás (tensão superficial) satisfazem as 

condições de equilíbrio e o ângulo ө pode ser medido.  

A leitura do ângulo foi feita com goniômetro da marca Kruss existente no 

laboratório do Hall Tecnológico do Departamento de Engenharia Civil da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Realizou-se uma leitura por 

amostra de membrana, no lado da camada efetiva de separação, sendo 

retiradas duas amostras de cada membrana produzida. O resultado foi 

expresso através da média por membrana. Para uma maior confiabilidade dos 

resultado podem-se realizar leituras de pelo menos 5 pontos randomicamente 

selecionados da amostra e se estabelece o resultado do ângulo de contato 

através da média (RAHIMPOUR; MADAENI, 2007) e respectivo desvio-

padrão. Menores ângulos de contato representam maior afinidade entre a 

membrana e a água e portanto uma maior “molhabilidade” da membrana pela 

água, contribuindo para menor formação de fouling na membrana. Mierzwa 

sugere valores inferiores a 45o para tratamento de água (informação verbal).4 

A figura 44 informa alguns valores típicos de ângulos de contato. 

 

                                                 
4  MIERZWA, J.C. (Universidade de São Paulo, São Paulo). Informação verbal apresentada no curso “Processo 
de separação por membranas para tratamento de água e efluentes” ministrado na Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, 2007, São Paulo. 
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Figura 44 – Ângulos de contato de diversos materiais em água (OSMOTICS, 2002). 

 

Resistência Mecânica: 

A resistência mecânica das amostras pode ser avaliada pelo ensaio de 

tração, de acordo com o padrão ASTM D 882 (“Standard Test Method for 

Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting”). No ensaio, a amostra sofre uma 

força de alongamento até sofra o rompimento. Com os dados monitorados 

durante o teste será possível obter-se a curva Tensão x Taxa de deformação 

(“stress x strain”) a partir da qual informações importantes, tal como o módulo 

de elasticidade ou módulo de Young, tensão de ruptura e alongamento na 

ruptura poderão ser obtidas. Aplicou-se o ensaio a duas ou três amostras 

obtidas da membrana fabricada, expressando o resultado como a média; as 

amostras foram cortadas no tamanho adequado e sob condições de 

temperatura e umidade relativa controlada (RAHIMPOUR; MADAENI, 2007); 

secagem prévia, utilizando-se álcool etílico e hexano, foi realizada já que a 

umidade pode alterar os resultados além de dificultar a comparação entre 

diferentes amostras. Os ensaios foram conduzidos no Instituto de Pesquisas 

Energéticas e Nucleares (IPEN), utilizando-se o equipamento EMIC DL2000 

30 KN. Foram utilizados três corpos de teste com dimensões aproximadas de 

2 x 12 cm, para cada membrana, sendo os valores de largura e espessura 

obtidos por uso de paquímetro e micrômetro digital, respectivamente, para 

inserção desses dados no programa TESC- Trb0088. 
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Viscosidades:  

Uma vez que a viscosidade é um parâmetro importante na etapa de aplicação 

do filme (BAKER, 2004) e pode influenciar na formação de macrovoids (VAN 

DE WITTE et al., 1996), pretendeu-se fazer o levantamento de alguns valores 

de viscosidade para soluções poliméricas a diferentes concentrações e 

temperaturas próximas às de casting e banho de coagulação; assim, 

determinar-se-ia a viscosidade dinâmica das soluções poliméricas nas 

concentrações de 15%, 20% e 25% em massa de PSU, a 50°C, com auxílio 

do viscosímetro rotativo apresentado nos itens 2.2.1.1 e 2.2.1.2. 

 

Avaliação do fluxo através da medição de vazão de água pura permeada (PWP – 

Pure water permeate rate) 

 

O fluxo (J), um dos principais parâmetros relacionados ao desempenho da 

membrana, é definido como a vazão de permeado produzido por unidade de 

área de membrana. Os catálogos dos fabricantes costumam mencionar 

valores de fluxo para suas respectivas membranas, para aplicações típicas 

(tratamento de água do mar e de poço, efluente filtrado de tratamento de 

esgoto, etc.), dentro de certos limites operacionais: máxima vazão de 

permeado por elemento de membrana, mínima vazão de concentrado por 

membrana, máxima perda de carga por elemento, máxima pressão de 

alimentação, composição da carga similar à de projeto, etc. 

 Algumas das relações conhecidas que podem ser utilizadas para representar 

um escoamento em meio poroso, considerando membranas limpas e sem 

efeito de polarização de concentração, são: 
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A- Equação de Hagen-Poiseuille: 

 

J= 
x

Pr

∆
∆×

××
×

τη
ε

8

2

 

 

onde: 

 

J = fluxo 

ε = porosidade =
membranadatotalárea

porosnumporodeárea ×
=

.

2

membrárea

nr ××π
 

r = raio do poro 

n = número de poros 

η = viscosidade dinâmica do líquido 

τ  = fator de tortuosidade (=1 para poros cilíndricos perpendiculares) 

∆P = pressão trans-membrana = P montante da membrana – P jusante da 

membrana = [ ( ) ] PpermeadooconcentraddePsaídaentaçãoaP −+ 2lim  

∆x = espessura que efetivamente contribui para a resistência hidráulica da 

membrana 

 

A equação acima se aplica bem à geometria na qual os poros se apresentam 

na forma de cilindros paralelos. 
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B- Equação de Kozeny-Carman 

 

J= ( ) x

P
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Onde K é a constante Kozeny-Carman da membrana (função da forma do 

poro e tortuosidade) e S a área superficial da partícula esférica por unidade 

de volume; a geometria assumida nesse caso é a de esferas de igual 

diâmetro, próximas umas das outras, sendo os poros formados pelos espaços 

entre essas esferas. 

Nas membranas fabricadas o tamanho e a forma dos poros costumam ser 

bem diferentes (irregulares, com pontos internos mais restritivos, sem saída 

ou dead-end, etc.) daqueles considerados nas equações de Poiseuille e de 

Kozeny-Carman (ver figura 45); além disso, essas fórmulas consideram 

fluidos limpos e de comportamento newtoniano. Assim, elas devem ser 

utilizadas com critério, principalmente quando se trata de obter características 

morfológicas (tamanho de poro, porosidade) pelo método de permeabilidade. 

 

 

Figura 45 – Comparação entre uma estrutural ideal e uma real da camada seletiva de uma 
membrana de ultrafiltração (MULDER, 1996). 
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Embora se determine o fluxo na caracterização das membranas fabricadas 

nesse estudo, tal determinação é realizada com água desmineralizada (“fluxo 

com água pura”), com o objetivo de obter a permeabilidade hidráulica da 

membrana propriamente dita, ou seja, definir a resistência imposta ao 

escoamento, especificamente causada pela presença da membrana, sem 

outros interferentes. Quando a membrana é utilizada nos processos de 

separação a que se destina, ocorre um declínio do fluxo, principalmente em 

função do aparecimento de novas resistências: a camada de concentração de 

polarização, formação de torta, camada gel e a deposição (fouling e 

biofouling) na membrana. Observa-se então a importância do emprego de 

uma membrana térmica e quimicamente resistente, para que se possa limpá-

la. Também a característica relacionada à hidrofilicidade do material é 

importante no que diz respeito à diminuição de tendência à deposição. Outros 

fenômenos que causam diminuição de fluxo podem ocorrer, como o aumento 

da pressão osmótica, mas são bem menos freqüentes em processos de 

microfiltração e ultrafiltração. 

O fluxo de água pura poderá ser obtido por meio da seguinte relação, 

baseada nas equações anteriormente mostradas: 

 

J = ( )MA R

P

×
∆

µ
 

 

Onde: 

 

J = fluxo de permeado, m³/m².s = vazão de permeado/área de membrana 

P∆ = pressão trans-membrana, Pa = P montante membrana – P jusante 

membrana = [ ( ) ] PpermeadooconcentraddePsaídaentaçãoaP −+ 2lim  

Aµ = viscosidade da água na temperatura controlada, a qual será tomada 

como temperatura padrão (usualmente 20 a 25oC), kg/m.s 

MR = resistência hidráulica da membrana limpa, m-1. 



 82 
 

OBS: 1kg/m.s = 1Pa.s = 1000cP 

 

Deve-se notar que a leitura da temperatura durante os ensaios é bastante 

importante, permitindo utilizar o valor correto de viscosidade. Temperaturas 

diferentes conduzirão a resultados de fluxo muito diferentes. Quando a 

membrana estiver operando numa instalação industrial, a normalização da 

temperatura (para correção da viscosidade) deverá ser realizada, com o 

intuito de comparar os dados da planta com o dado de fluxo de água pura 

(projeto), podendo-se utilizar a seguinte relação para a correção: 

 

( )( )TmTsJmJs −×= 03,1   

Js= fluxo a temperatura padrão (projeto) 

Jm= fluxo a temperatura medida no momento do teste 

Ts = temperatura padrão 

Tm = temperatura lida no momento do teste 

 

Procedimento: 

 

A partir da membrana plana produzida e devidamente enxaguada para 

remoção do solvente residual selecionou-se aleatoriamente amostras 

retangulares com dimensões aproximadas de 105 x 145mm e de espessuras 

previamente medidas e conhecidas, para que se pudesse ajustá-las 

adequadamente na célula de teste de fluxo (ver figura 42) para testes 

individuais. A amostra de membrana foi inserida entre dois espaçadores, 

sendo o superior, o espaçador de alimentação, e o inferior, o espaçador de 

permeado. A partir do ajuste da amostra na célula de teste, e de posse das 

medidas corretas da membrana (efetuando-se assim o cálculo da área “A” da 

membrana a ser ensaiada), procedeu-se à montagem dos equipamentos e 
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instrumentos conforme a figura 46, para então iniciar o teste de fluxo. A 

água desmineralizada foi recalcada do reservatório por uma bomba de 

deslocamento positivo tipo diafragma da marca Shurflo descrita no item 2.1.8. 

Acionou-se a bomba com recirculação total (sem geração de permeado) e 

então se iniciou ajuste, via válvula de recirculação e válvula de controle na 

corrente de concentrado, para uma pressão de alimentação da célula em 

torno de 10psi (0,7bar), aguardando o sistema se estabilizar, ou seja, obter 

temperaturas constantes, além de vazões e pressões estáveis; nessa 

condição, mediu-se:  

 

- o volume de permeado (e de concentrado, se for possível), acompanhando o 

acúmulo através de um cronômetro 

- as pressões de alimentação, permeado e concentrado 

- as temperaturas de alimentação e permeado 

 

Repetiu-se o procedimento acima para pressão de alimentação superior à 

anterior (em torno de 10psi e de 16psi, ensaiando-se ainda em 20psi, 25psi e 

40 psi, quando as vazões de permeado foram muito baixas nos ensaios a 

pressões mais baixas). 

Os dados anotados permitiram calcular as vazões de permeado nas 

condições de pressão e temperatura medidas (volume/tempo), fluxo nas 

mesmas condições (vazão de permeado/área da membrana) e estimar a 

resistência hidráulica da membrana limpa. 

A resistência ao fluxo para obter a resistência hidráulica relativa ao não-tecido 

foi testada isoladamente (sem aplicação de polímero).  
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Figura 46 – Croquis simplificado do sistema de teste de fluxo de água pura (PWP). 

 

As técnicas para caracterização de membranas de microfiltração e 

ultrafiltração, no que diz respeito ao tamanho dos poros, sua distribuição e 

porosidade são diferentes uma vez que o diâmetro dos poros desse último 

tipo de membrana é bem menor (diâmetros de poro entre 0,001 µm e 0,1 µm, 

espessuras total em torno de150 µm e 0,1 – 1,0 µm de camada de topo) 

(MULDER, 1996). A técnica de MEV apenas permite mensurar as espessuras 

total e da camada de topo (toplayer), bem como observar a geometria dos 

poros ao longo da seção transversal da membrana de ultrafiltração. Caso se 

pretendesse analisar o tamanho dos poros e sua distribuição, seria preciso 

recorrer à técnica de microscopia eletrônica de transmissão. Porosidade, 

ângulo de contato e propriedades mecânicas podem seguir os mesmos 

ensaios descritos anteriormente para microfiltração (BUONOMENNA et al., 

2007; RAHIMPOUR; MADAENI, 2007).Também as medições de espessura 

(micrometro) e viscosidade poderiam ser realizadas conforme mostrado 

anteriormente. O cálculo do fluxo (croquis da figura 44) dependeria das 

características da membrana e das condições dos instrumentos e 

equipamentos disponíveis, em particular da pressão requerida pela bomba.  

 

 


