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Membrana comercial PDMS  

Polisulfona 0,1 µm imersa em água destilada (PSF 0,1 H2O) 

Polisulfona 0,1 µm imersa dez segundos em Etanol (PSF 0,1 10’E)  

Polisulfona 0,1 µm imersa vinte segundos em Etanol (PSF 0,1 20’E) 

METODOLOGIA 

OBJETIVO 

Avaliar a eficiência de membranas poliméricas de Poli(dimetilsiloxano) - PDMS 

e Polisulfona (PSf) em ensaios de purificação de biogás a biometano utilizando 

diferentes  concentrações de gases, com variação das pressões de trabalho.  

Membranas  planas 

utilizadas 

Foram realizados ensaios em escala de laboratório utilizando os gases CO2 e CH4 puros, e duas misturas de gases padrão sendo a Mistura 1 com concentrações de 60%CH4 e 40% CO2; e a mistura 2, com concentrações de 70%CH4 e 30%CO2. Foram testadas membranas comerciais de Poli(dimetilsiloxano) (PDMS) e membranas  de Polisulfona (PSF) desenvolvidas no LPQM-UCS, utilizando método de inversão de fases em água e inversão em 10 e 20’ etanol. A temperatura dos ensaios ocorreu a 23°C, com variação de pressão entre 1,0 e 6,0 kgf.cm-2. Para cada pressão, foram coletadas amostras de gás, as quais foram analisadas através de cromatografia gasosa utilizando um cromatógrafo Dani Master GC com fluxo de 13,0 mL.min-1 e volume de amostra injetada  de 100,0 µL. Para ambas as misturas, a membrana de PDMS obteve maior permeabilidade em relação às membranas de PSF. Para o CH4 puro, a membrana de PDMS teve permeabilidade menor que as membranas de PSF em todas as pressões. A membrana PSF 10’E neste caso, foi a que destacou-se com os maiores valores de permeabilidade em todas as pressões avaliadas, seguidas pelas membranas de PSF 20’E e PSF H2O.   

 

Concentrações das Misturas:   

Mistura 1( M1): 40,0% CO2 e 60% CH4. 

Mistura 2 (M2) : 30,0% CO2 e 70% CH4 

Gases Puros  

99,99% CH4. 

99,99% CO2  

Membrana 

PSF 10'E PSF 20'E PSF H2O PDMS 

Δ 
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Δ 
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Δ 

Permeabilidade 

(Barrer)  

Δ 

 Permeabilidade 

(Barrer)  

CO2 puro 18,0 a 122,8 1,12 a 307,0  1,5 a 15,35 12,0 a 92,1 

CH4 puro  30,0 a 184,0  18,0 a 92,1 9,02 a 92,1 3,0 a 11,2 

Mistura 1 8,4 a 59,5 6,0 a 61,4 74,03 a 491,5 3164,0 a 12065,0  

Mistura 2 6,0 a 30,7 12,0 a 61,4 18,5 a 491,5 1239,0 a 12065,0 

1º: Compactação das membranas  a 6kgf.cm² com ar sintético e CO2; 

2º : Medição do fluxo  de gás no permeado através de bolhômetro; 

3º: Ensaios de permeação com gases puros com ΔP (1,0 -6,0 kgf.cm²); 

4º: Ensaios de permeação utilizando as misturas padrão ΔP (1,0 - 6,0 kgf.cm²); 

5º:Determinação das concentrações de gases no permeado, por cromatografia 

gasosa ( Modelo CG Dani Master);  

6º: Avaliação da permeabilidade e seletividade da membrana;.  

Permeabilidade P =coeficiente de permeabilidade (Barrer);  

V = volume (cm³); 

e = espessura da camada  da membrana (cm); 

t =tempo (s); 

A = área da membrana (cm2); 

ΔP = a diferença de pressão na alimentação e na saída 

do gás (cmHg). 

Tabela 1:  Permeabilidade  de gases 

Os ensaios de permeação utilizando membranas de polisulfona não foram satisfatórios em uma etapa o que pode ser atribuído a pequena área superficial da 

membrana. A membrana de PDMS mostrou boa separação de gases apenas para a mistura 2 na pressão de  6,0 kgf.cm².  maioria dos resultados obtidos com 

as diferentes membranas, a seletividade foi maior para o CO2 quando comparada ao CH4, condizendo com a literatura estudada, onde a concentração de 

metano encontra-se preferencialmente no retido e não no permeado.  
 
 

Sistema de 

permeação de 

gases. 

Seletividade 

Para as Misturas 1 e 2, as membranas de Polisulfona mostraram-se mais 

favoráveis a passagem de CO2 com exceção da membrana PSF  H2O a 

qual mostrou-se mais favorável a passagem de CH4. 

A concentração dos gases para ambas as misturas no permeado 

mostraram valores muito próximos para todas as membranas de 

Polisulfona não apresentando boa seletividade para os gases avaliados.  

A membrana de PDMS  foi a que obteve a maior seletividade para a 

Mistura 2 na pressão de trabalho de 6,0 kgf.cm².  

A permeação para gases puros em concentração molar é inferior quando 

comparado a permeação de gases para as misturas padrão.  


