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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados apresentados no capítulo 3 são discutidos nessa seção, além dos 

aspectos e dificuldades operacionais referentes às etapas de preparo da solução 

polimérica e seu espalhamento sob forma de filme uniforme.  

Inicialmente é realizada a análise dos dados por tipo de ensaio para então relacioná-

los entre si, quando pertinente, e depois estabelecer vinculação dos resultados 

alcançados com o processo produtivo proposto nessa dissertação. 

  

4.1 PERMEABILIDADE: 

 

Como já mencionado no corpo dessa dissertação, a classificação das membranas 

quanto ao tipo de processo no qual elas se enquadram (MF, UF, NF, OR) está 

relacionada principalmente a aspectos morfológicos, ou seja, o tamanho nominal dos 

poros que, por sua vez, definem o tipo de substância rejeitada e, consequentemente, 

a seletividade da membrana. Esses mesmos aspectos morfológicos resultam em 

faixas de valores de fluxo e pressões trans-membrana, típicas para cada tipo de 

processo de separação. Dessa forma, para a classificação das membranas 

produzidas, adotou-se o critério a seguir, baseando-se apenas nos valores de fluxo 

de permeado obtidos nos ensaios de permeabilidade, corrigidos a 25oC, para uma 

determinada faixa de pressão trans-membrana. 

Embora a figura 52, na página 95, já sinalize preliminarmente qual o tipo de 

processo no qual cada uma das membranas selecionadas pode ser enquadrada, foi 

gerado um critério de classificação preliminar, tomando-se os valores ensaiados de 

fluxo das membranas comerciais (MF e UF) e da amostra de não-tecido SONTARA 

(filtração convencional), além de dados de literatura mostrados nas tabelas 10, 11, 

12 e 13 como principais padrões de comparação.  

Definiu-se como elementos de filtração convencional as amostras cujos resultados 

de fluxo apresentaram valores bem superiores àqueles encontrados para MF. 

Também, adotou-se o valor de pressão trans-membrana como sendo igual à 

pressão de alimentação já que a pressão do permeado é a atmosférica e a perda de 
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carga entre alimentação e concentrado foi bastante reduzida, confundindo-se 

com o erro dos próprios instrumentos de medição. 

 

Tabela 10 – Características de membranas de MF da NUCLEPORE (NUCLEPORE CORPORATION 
apud CHERYAN, 1998). 

FLUXO DE ÁGUA
DIÂMETRO DE PORO FAIXA DE PORO DENSIDADE DE PORO ESPESSURA NOMINAL 0.72 bar e 30 °C 

(µm) (µm) (poros/cm2) (µm) (L/h.m2)

0.03 0.024 a 0.03 6x 10E8 5.4 14
0.05 0.04 a 0.05 6x10E8 5.4 267
0.08 0.064 a 0.08 3x10E8 5.4 886
0.1 0.08 a 0.1 3x10E8 5.3 4550
0.2 0.16 a 0.2 2x10E7 12 7424
1 0.8 a 1 11.5 160000

ESPECIFICAÇÕES DE MEMBRANAS NUCLEPORE PADRÃO

 

 

 

 

Tabela 11 – Características de membranas de UF da AMICON (AMICON CORPORATION apud 
CHERYAN, 1998). 

FLUXO DE ÁGUA
NOME DA MEMBRANA MASSA MOLAR DE CORTE DIÂMETRO DE PORO 3.8 bar e 24 °C 

(µm) (L/h.m2)

UM05 500 0.0021 17
UM2 1000 0.0024 34

UM10 10000 0.003 102
PM10 10000 0.0038 935
PM30 30000 0.0047 850
XM50 50000 0.0066 425

XM100A 100000 0.011 1105
XM300 300000 0.048 2215

MEMBRANAS AMICON UF

 
 

 

 

Tabela 12 – Fluxos de permeado das membranas MF da NUCLEPORE, normalizados a 25 °C. 

FLUXO DE ÁGUA
DIÂMETRO DE PORO 0.72 bar e 25 °C 

(µm) (L/h.m2)

0.03 12.08
0.05 230.32
0.08 764.27
0.1 3924.87
0.2 6404.01
1 138017.41  
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Tabela 13 – Fluxos de permeado das membranas UF da AMICON, normalizados a 25°C. 

FLUXO DE ÁGUA
NOME DA MEMBRANA 0.72 bar e 25 °C 

(L/h.m2)

UM05 3.32
UM2 6.64
UM10 19.91
PM10 182.47
PM30 165.88
XM50 82.94

XM100A 215.65
XM300 432.27  

 

 

 

Verificando-se os valores de fluxo da tabela 13, para membranas UF com maior 

massa molar de corte, observa-se que os mesmos são bem inferiores a 4.292L/h.m2, 

para a pressão de 2.75 bar, obtido no teste de permeabilidade para a membrana 

comercial de UF (tabela 9 e figura 52) e assim esse valor deverá ser desconsiderado 

para a referida membrana. Portanto o critério gerado para comparação, 

considerando-se fluxo de água pura ou desmineralizada, a 25°C e 0.72bar, é o 

seguinte: 

 

Fluxo a 25°C e 0.72 bar ≤ 440L/h.m2 
� membranas de UF ou mais restritivas 

440L/h.m2 < fluxo a 25°C e 0.72 bar < 7.000L/h.m 2 
� membranas de MF 

Fluxo de a 25°C e 0.72 bar ≥ 7.000L/h.m2 
� filtração convencional 

 

Finalmente, observando-se os dados de fluxo de água pura a 25°C e 0.72bar da 

tabela 9 e comparando-os aos valores adotados pelo critério acima descrito, obteve-

se os resultados de classificação preliminar, mostrados na tabela 14. É importante 

salientar que o critério decisivo para classificação final das membranas deverá 

considerar o aspecto de seletividade das mesmas, o que não foi abordado nos 

experimentos relativos a essa dissertação; outros critérios de classificação, como por 

exemplo, o tamanho de poro (Tabela 1, página 12), não foram analisados. 
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Tabela 14 – Classificação das membranas poliméricas produzidas no Centro Internacional de 
Referência em Reuso de Água. A identificação dos suportes inertes é a seguinte: S- Não-tecido 
SONTARA modelo 8056; T2 = Não-tecido TYVEK modelo 4173DL; V= membrana sem não-tecido 
(espalhamento sobre vidro). Concentração de PSU da solução polimérica que originou a membrana 
está expressa em porcentagem em massa. 

Número 

seqüencial 

da 

membrana 

Conc. da 

solução 

polimérica  

(% PSU) 

Espessura de 

espalhamento 

da solução 

polimérica 

(µm) 

Espessura 

final da 

membrana  

 (µm) 

Temp. do 

banho de 

coagulação 

(°C) 

Suporte 

inerte 

Classificação 

preliminar da 

membrana 

# 2 15,24 100 96 23 V UF ou mais 

restritivo 

# 8 14,9 100 (aprox.) 193 21,5 T2 UF ou mais 

restritivo 

# 11 19,86 100 54 22 V UF ou mais 

restritivo  

# 16 24,67 100 325 23,5 S Filtração 

Convencional  

# 17 24,67 100 306 40 S Filtração 

Convencional  

# 18 24,67 100 310 50 S Filtração 

Convencional  

# 19 24,67 100 44 23,5 V UF ou mais 

restritivo  

# 20 19,61 100 286 22 S Filtração 

Convencional  

# 21 19,61 100 286 40 S Filtração 

Convencional  

# 22 19,61 100 410 50 S Limite entre 

MF e 

Filtração 

Convencional  

# 23 14,51 100 339 23 S Filtração 

Convencional  

# 25 14,51 250 390 40 S MF 

# 26 14,51 250 560 50 S Limite entre 

UF e MF 
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Avaliando-se a tabela 14 e a figura 52, conclui-se que: 

 

A) Todas as membranas produzidas por espalhamento diretamente sobre vidro, ou 

seja, sem utilização de não-tecido como suporte, enquadraram-se preliminarmente 

como elementos de ULTRAFILTRAÇÃO ou de processo mais restritivo. Observa-se 

que as espessuras finais das membranas foram menores, quando comparadas às 

demais amostras, indicando que os baixos valores de fluxo obtidos estão 

relacionados ao reduzido tamanho dos poros e não a uma espessura excessiva de 

amostra testada. Verifica-se, ainda, que o mesmo resultado ocorreu para todos os 

valores de concentração de polímero ensaiados. 

Membranas: # 2, # 11 e # 19. 

 

B) Praticamente todas as membranas produzidas por espalhamento de solução 

polimérica com espessura de 100µm sobre o não-tecido SONTARA 8056 

enquadraram-se preliminarmente como elementos de FILTRAÇÃO 

CONVENCIONAL, independentemente do valor de concentração de polímero 

ensaiado, mesmo para valores razoavelmente elevados de espessuras finais, ou 

seja, em torno de 300µm. As imagens obtidas através de MEV, mostradas a seguir, 

exibem claramente a má formação da camada polimérica no topo das amostras a 

qual impõe maior resistência hidráulica além de ser a responsável pela separação. A 

única exceção foi obtida para a membrana #22, que se encontra no limite entre 

filtração convencional e microfiltração, resultado esse atribuído ao fato de a 

espessura final ter sido de 410 µm, considerada bem elevada, bem como a uma 

melhor formação da camada polimérica de topo, observada nas fotomicrografias.   

Membranas: # 16, # 17, # 18, # 20, # 21, # 22 e # 23. 

 

C) As membranas produzidas por espalhamento de solução polimérica com 

espessura de 250µm sobre o não-tecido SONTARA 8056 enquadraram-se 

preliminarmente como elementos de MICROFILTRAÇÃO ou ULTRAFILTRAÇÃO. 

Esses resultados podem ser conseqüência de maiores espessuras das membranas 

finais bem como superfícies mais íntegras das camadas poliméricas de topo. 
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Membranas: # 25 e # 26. 

 

 

D) A membrana produzida por espalhamento de solução polimérica com espessura 

de 100µm sobre o não-tecido TYVEK 4173DL enquadrou-se preliminarmente como 

um elemento de ULTRAFILTRAÇÃO ou de processo mais restritivo. Tal resultado 

pode ser atribuído a uma formação mais íntegra e uniforme da camada polimérica 

de separação, graças ao emprego de um não-tecido com superfície mais lisa e 

homogênea quando comparado ao não-tecido SONTARA, que é mais rugoso e 

poroso. Embora o TYVEK 4173DL apresente maior gramatura (73 g/m2) 

comparativamente aos demais não-tecidos utilizados nos experimentos, observa-se 

nas microfotografias que ele é muito mais poroso do que a camada polimérica que 

foi espalhada sobre o mesmo e, portanto, a resistência hidráulica do não-tecido deve 

ser bem inferior àquela imposta pela superfície de polisulfona; de qualquer forma, 

recomenda-se que sejam realizados testes de permeabilidade com o TYVEK, sem 

deposição de camada polimérica de polisulfona, para medida comparativa com a 

membrana final. 

Membrana: # 8. 

 

Vários dos resultados acima mencionados são corroborados pelas imagens obtidas 

através do MEV, comentadas a seguir. 

 

Observação: a membrana # 7 não foi submetida ao ensaio de permeabilidade devido 

ao tamanho reduzido da amostra produzida. 
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4.2. IMAGENS MEV: 

 

 

Para efeito comparativo, são apresentadas as figuras 76 e 77 onde se observa 

imagens de membranas comerciais de MF e UF, respectivamente: 

 

 

 

     

    
Figura 76 – Membrana comercial de MF: (A) vista em planta do topo com aumento de 200 vezes,    
(B) vista em planta do topo com aumento de 4.000 vezes, (C) seção transversal, observando-se o 
perfil assimétrico e o não-tecido suporte , (D) detalhe dos poros.  

 

 

 

A B 

C D 
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Figura 77 – Membrana comercial de UF: (A) vista em planta do topo com aumento de 200 vezes,    
(B) vista em planta do topo com aumento de 4.000 vezes, (C) seção transversal, observando-se o 
perfil assimétrico e o não-tecido suporte , (D) detalhe dos poros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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A) Membranas # 2, # 11 e # 19: 

 

Observa-se nas imagens de seções transversais (figuras: 53.a, 53.b, 63.a e 63.b) a 

formação de estrutura assimétrica, típica em membranas obtidas via precipitação por 

imersão. Em ambos os casos, as medições dos diâmetros de macroporos abaixo da 

superfície de separação são mais consistentes com as dimensões encontradas na 

membrana comercial de ultrafiltração (figura 77.d) do que com aquelas encontradas 

na membrana MF (figura 76.d). Entretanto será necessária uma análise através de 

microscópio eletrônico de transmissão para determinação do diâmetro de poro da 

superfície de topo, responsável pela separação e, com isso avaliar se as 

membranas produzidas são caracterizadas como membranas de ultrafiltração ou 

como membranas mais densas, já que os ensaios de permeabilidade indicaram 

valores bem baixos de fluxo na condição ensaiada. As espessuras totais são as 

menores entre os valores encontrados nos grupos ensaiados.  

Comparando-se as espessuras finais com aquelas inicialmente aplicadas durante a 

etapa de espalhamento da solução, observa-se que houve uma diminuição das 

mesmas em decorrência do processo difusivo do NMP e da água quando a solução 

é inserida dentro do banho de coagulação, verificando-se uma maior perda de 

espessura no caso das soluções poliméricas de maior concentração. 

As imagens das seções transversais revelam também certa deformação nos perfis 

dos poros em virtude do procedimento de corte das amostras, tendo sido 

descartadas várias outras imagens em decorrência dos danos causados; embora 

tenha sido utilizado nitrogênio líquido com o objetivo de congelar as amostras para 

então fraturá-las, o endurecimento das mesmas não ocorreu durante o período de 

imersão e, portanto houve necessidade de uso de objeto cortante, após a imersão, 

causando os danos mencionados. A utilização de corte com feixe de íons poderá ser 

uma alternativa. 

 

As imagens em planta da superfície de separação (topo), figuras 63.c e 64.c, 

mostram similaridade com as imagens obtidas para membranas comerciais de MF e 

UF, no que diz respeito à: 

 

- presença de uma fina película de topo recobrindo os macroporos; 
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- superfícies de topo bem formadas, ou seja, homogêneas e uniformes; há 

presença de algumas trincas, que pode estar relacionada à manipulação 

incorreta das amostras durante o preparo para análise MEV ou a falhas no 

processo produtivo utilizado na fabricação das membranas; 

- presença de algum material particulado que parece estar relacionados a 

grãos de polímero que não se dissolveram durante o preparo da solução 

polimérica. 

 

 

B) Membranas # 16, # 17, # 18, # 20, # 21, # 22 e # 23: 

 

As imagens de topo mostram claramente que a utilização do não-tecido rugoso e 

poroso permitiu que a solução polimérica permeasse por entre as fibras do suporte 

(figuras 65.a, 66.a, 67.a, 68.a, 69.a, 70.a e 71.a), resultando em superfície 

polimérica bastante irregular e heterogênea (figuras 65.b, 66.b, 67.b, 68.b e 69.b). 

Essas falhas na camada superficial se refletem nos altos valores de fluxo 

encontrados nessas membranas. Pode-se notar a presença de várias fibras de não-

tecido perfurando a camada de topo, o que certamente irá conferir separação pobre, 

ou seja, baixa seletividade, em processos onde tipicamente se empregam 

membranas. A membrana # 22 foi a que apresentou maior espessura final e uma 

superfície de topo um pouco mais uniforme do que as demais desse grupo, levando-

se a obtenção de fluxos um pouco menores do que os demais desse mesmo grupo. 

Concluí-se que o não-tecido SONTARA modelo 8056 não é recomendado para ser 

empregado como suporte da camada polimérica, caso se aplique baixo volume de 

solução durante a etapa de espalhamento no processo produtivo de obtenção das 

membranas. 

 

 

C) Membranas # 25 e # 26: 

 

Examinando-se as figuras 72 e 73, conclui-se que a aplicação de uma maior 

espessura de solução polimérica sobre o não-tecido SONTARA, resultou em 

membranas mais espessas que as demais, além de superfícies poliméricas de topo 
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bem mais homogêneas quando comparadas às outras membranas que utilizaram 

não-tecido SONTARA. O resultado foi a obtenção de fluxos compatíveis com 

emprego em microfiltração a ultrafiltração. Os aspectos relacionados à seletividade 

precisarão ser avaliados.  

Conclusão: como é necessário empregar volumes bem maiores de solução 

polimérica, significando maiores custos de insumos e equipamentos, membranas 

acabadas apresentando maiores pesos, além de ocorrer um decréscimo na 

resistência mecânica do produto, não se recomenda o uso do SONTARA modelo 

8056. 

 

 

D) Membrana # 8: 

 

Observa-se nas imagens de seções transversais (figura 60) a formação estrutura 

assimétrica, na camada polimérica, tipicamente observada em membranas 

sintetizadas via precipitação por imersão. Observa-se a presença das duas regiões 

bem distintas: a camada polimérica (figuras 60.a e 60.b: espessura aproximada de 

48 µm) e a camada de não-tecido (figura 60.a: espessura aproximada de 130-140 

µm), como foi o caso das membranas comerciais (figuras 76.c e 77.c). As medições 

dos diâmetros de macroporos abaixo da superfície de separação (figura 60.b: 

valores de diâmetros de poro da ordem de 11-14 µm) são mais consistentes com as 

dimensões encontradas na membrana comercial de ultrafiltração (figura 77.d) do que 

com aquelas encontradas na membrana MF (figura 76.d). Entretanto será 

necessária uma análise através de microscópio eletrônico de transmissão para 

determinação do diâmetro de poro da superfície de topo, responsável pela 

separação. As espessuras totais são as menores entre os valores encontrados nos 

grupos ensaiados. 

Quanto às imagens em planta da superfície de separação (topo), figura 61.a, a 

avaliação foi a mesma feita para as membranas # 2, # 11 e # 19, acima. As figuras 

60.b, 60.c e 60.d, conseguidas observando-se uma trinca existente na superfície da 

amostra, reforçam a existência de uma fina camada recobrindo os macroporos. 

A membrana # 7 apresentou resultados de fotomicrografias semelhantes aos 

apresentados para a membrana # 8. 



 127 
Conclusão: a utilização de não-tecido de superfície lisa e homogênea, como foi o 

caso do TYVEK, é de fundamental importância para se obter uma camada 

polimérica bem homogênea e com espessura uniforme, na membrana produzida, 

para que se possa obter produtividades e seletividades compatíveis com processos 

onde tipicamente se empregam membranas. Avaliações mais detalhadas precisarão 

ser conduzidas, nas membranas assim formadas, para se coletar dados sobre a 

permeabilidade, seletividade, morfologia da superfície de separação utilizando o 

microscópio eletrônico de transmissão, resistências mecânica, térmica, química, etc. 

 

4.3 RESISTÊNCIA MECÂNICA: 

 

Foram avaliadas apenas as amostras que possuem o não-tecido SONTARA, 

utilizado na maior parte das membranas sintetizadas no presente estudo. Pela 

análise da tabela 10 verifica-se que o não-tecido SONTARA apresenta baixos 

valores de tensão de ruptura e de módulo de elasticidade. Por não terem sido 

realizados ensaios com amostras de membranas sem TNT, uma avaliação mais 

precisa sobre os benefícios desse suporte nas características mecânicas dessas 

membranas não foi possível. Entretanto verifica-se um aumento significativo nos 

valores das propriedades mecânicas citadas; já para as membranas que foram 

produzidas utilizando-se camadas mais espessas na etapa de espalhamento (# 25 e 

# 26), ocorreu novamente uma diminuição da resistência, associado ao fato de tais 

membranas terem sido produzidas com soluções poliméricas menos concentradas. 

Está bem evidente pela avaliação da figura 74 que as propriedades mecânicas 

sofrem redução quando se utiliza soluções poliméricas menos concentradas.  

Todos os valores de tensão de ruptura são inferiores a 50 MPa, o que é 

característico em polímeros amorfos como a polisulfona (MULDER, 1996). 

 

4.4 OUTROS ENSAIOS: 

 

Os valores de massa específica estão dentro da faixa esperada, ou seja, maior do 

que a massa específica da solução e inferior à da polisulfona. Caso se pretenda 

utilizar a massa específica como um parâmetro de controle de qualidade de 

soluções poliméricas a diferentes concentrações, recomenda-se que sejam 
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levantadas curvas relacionando as duas variáveis, em um valor de temperatura 

pré-determinado. 

 

Porosidade: 

 

As porosidades calculadas com os valores encontrados para a membrana # 19, e 

adotando-se um valor de 1,24 g/cm3 para o polímero, foram: 25,6% e 20,53%. Para 

muitas membranas de UF os valores de porosidade da superfície são menores do 

que 10%, particularmente para membranas sintetizadas pelo processo de inversão 

de fases (CHERYAN, 1998), porém valores elevados de porosidade podem ser 

obtidos pelo mesmo processo (MULDER, 1996).  

Apesar de ter sido determinado tal propriedade apenas para uma membrana, o 

número de ensaios foi bastante reduzido e o método utilizado para determinação de 

porosidade parece ter um razoável grau de imprecisão; recomenda-se assim que 

sejam estudadas outras alternativas para a determinação da porosidade. 

 

Ângulo de contato: 

 

O valor médio de 76o foi reproduzido em vários dos ensaios. A literatura menciona 

valor de 44 o para a polisulfona hidrofílica, que se acredita tratar-se da 

poliétersulfona que mais hidrofílica do que a PSU.   

 

4.5 ASPECTOS RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO: 

 

Os parâmetros relacionados às principais etapas de produção das membranas 

foram descritos no capítulo 2. Alguns pontos que merecem destaque são mostrados 

a seguir: 
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4.5.1. PREPARO DA SOLUÇÃO POLIMÉRICA 

 

- Os selos mecânicos devem ser devidamente lubrificados com graxa de silicone 

pois o aquecimento dos “o rings” e sua respectiva deterioração pode contaminar a 

solução que está sendo preparada.  

- Avaliar troca do material das rolhas de borracha para minimizar degradação por 

ataque do solvente. 

- Não deve ser utilizado vácuo continuamente sob pena de perda excessiva de 

solvente. Utilizar vácuo nas etapa de secagem do NMP, por curto período de tempo 

após a adição de PSU à solução e na etapa de desgaseificação. 

- O grau de pureza do polímero, solvente e aditivos é de extrema importância para 

garantir qualidade e reprodutibilidade das membranas produzidas. 

- O tempo de preparo das primeiras soluções era de dois dias, incluindo a etapa de 

secagem do solvente e do polímero. Após realização de algumas fotomicrografias, 

quando se constatou a presença de material particulado sobre a superfície das 

membranas, decidiu-se alterar o tempo de preparo para cinco dias, por acreditar-se 

haver a presença de grãos de PSU que não haviam dissolvido totalmente no preparo 

da solução; as últimas fotomicrografias revelaram menores teores de material 

particulado. Recomenda-se estudar alguns parâmetros para otimizar o tempo de 

preparo da solução: moagem do PSU; utilização de nitrogênio para evitar oxidação 

das matérias-primas e presença de umidade (dificulta a dissolução da PSU); adição 

gradual o PSU e em pequenas quantidades de cada vez para evitar formação de 

grumos, o que eleva o tempo de preparo da solução; avaliar maior velocidade de 

rotação do agitador, tomando-se o cuidado de posicionar a hélice em uma 

profundidade que evite formação de vórtice o que pode levar à dissolução excessiva 

de ar ou nitrogênio (formam bolhas durante o espalhamento); valor adequado de 

temperatura (cuidado com a perda de solvente), geometria do agitador e recipiente, 

etc. Se for adicionado algum outro componente à solução, como por exemplo o uso 

de aditivos, a seqüência de adição deverá ser estudada para que se obtenha uma 

dissolução completa dos componentes que devam ser solubilizados. 

Como já foi mencionado anteriormente, não foi possível realizar a análise de 

viscosidade das soluções, pois o viscosímetro requer volumes grandes de amostra; 

considerando-se que o acompanhamento da qualidade da solução preparada 
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(concentração adequada, ausência de bolhas, ausência de sólidos, etc.) é 

importante para garantir a produção de membranas homogêneas, sem falhas na 

superfície e de espessura uniformes, deve ser elaborada uma estratégia para o 

controle de qualidade da referida solução, garantindo-se a possibilidade de 

reprodutibilidade do processo de preparação. Alguns parâmetros simples que podem 

ser considerados, além da viscosidade, são: massa específica, observação da 

solução em microscópio com aumento adequado. 

Poderá ser necessária a filtração da solução antes da etapa de desgaseificação, ou 

mesmo do solvente, caso haja presença de contaminantes; a especificação da 

malha do filtro irá depender das características do material a ser filtrado. 

- Efetuar a desgaseificação da solução final, conforme descrita no capítulo 2, como 

etapa imediatamente anterior ao espalhamento; a presença de bolhas gasosas 

resulta em falhas no filme polimérico formado na etapa de espalhamento o que 

significa danos à superfície da membrana produzida. 

  

4.5.2. ESPALHAMENTO DA SOLUÇÃO POLIMÉRICA 

 

- A utilização de um não-tecido com superfície homogênea e lisa é de suma 

importância para a obtenção de superfícies de separação bem formadas, conforme 

observado anteriormente. 

- A aplicação inicial da solução à frente do aplicador BAKER era feita escorrendo-se 

a mesma sobre bastão de vidro, diminuindo a ocorrência de formação de bolhas. 

Pode ser considerada a utilização de reservatório posicionado acima do aplicador 

para melhoria do processo. 

- É importante o controle de temperatura da mesa espalhadora e arredores, devendo 

ter o mesmo valor que aquele escolhido para a etapa de coagulação; foi observado 

que em dias mais frios o polímero já inicia sua precipitação na mesa espalhadora, 

podendo alterar a morfologia da membrana formada, não se garantindo a 

reprodutibilidade das membranas produzidas. 

- Pelo mesmo motivo que o controle de temperatura, o ambiente deverá ter umidade 

relativa controlada em valores mais baixos; foi observada a precipitação de PSU 

durante a etapa de espalhamento em situação de umidade relativa do ar próxima a 

80%, podendo ainda ser agravada por temperaturas ambientes baixas. 
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- A velocidade de espalhamento utilizada nos ensaios foi de 0,57 cm/s (valor 1 no 

ajuste da mesa automática). Velocidades maiores causavam, eventualmente o 

enrugamento do não-tecido devido atrito com o aplicador BAKER; para soluções 

mais viscosas havia a ocorrência eventual de perda de espessura do filme em 

formação (solução escoa muito lentamente sob o aplicador). Como resultado da 

baixa velocidade, o tempo de espalhamento era de aproximadamente 220 s; o 

tempo excessivo também pode alterar a morfologia da membrana. 

 

 

 

 

 

 

 


