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A atual demanda energética e a escassez das principais fontes utilizadas como combustíveis fósseis, por
exemplo, faz com que novas pesquisas surjam na área de energias renováveis. A produção de biogás a
partir  da  digestão  anaeróbia  da  vinhaça  (subproduto  da  destilação  da  cana-de-açúcar)  torna-se  uma
alternativa  promissora  e  de  elevado  potencial  energético.  Como  resultado  dessa  digestão,  tem-se  a
produção  de  diversos  gases,  dentre  os  quais,  o  gás  de  interesse  para  produção  energética  que  é  o
metano (CH4).  Assim, gases não combustíveis  presentes no biogás como N2,  O2,  H2O, H2S,  NH3  devem
ser  removidos,  pois  podem  causar  problemas  de  corrosão,  toxicidade,  e  redução  do  valor  do
aquecimento, prejudicando a queima e tornando o gás menos eficiente. De acordo com a resolução ANP
nº08/2015,  a  concentração  mínima  de  CH4  requerida  para  comercialização,  deve  ser  de  96,5%  mol.  O
processo de purificação por membranas torna-se uma alternativa viável por ser de simples operação, alta
confiabilidade e eficiência de separação. Diversas membranas podem ser empregadas na purificação de
gases.  Dentre  as  mais  utilizadas,  estão  às  membranas  poliméricas.  Nesse  contexto,  é  fundamental  o
conhecimento das características morfológicas, estruturais e demais propriedades do material,  uma vez
que  a  separação  de  gases  ocorre  através  do  modelo  de  sorção-difusão  e  a  estrutura  do  material  é
determinante  para  a  eficiência  do  processo.  O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  caracterizar
membranas  poliméricas  compostas  de  poliéster  com  recobrimento  de  polidimetilsiloxano  por  meio  de
microscopia  eletrônica  de  varredura  (MEV),  espectroscopia  de  infravermelho  (FTIR),  análise
termogravimétrica (TGA) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). Também foi determinada a área
superficial específica e o volume de poros pelo método Brunauer, Emmett e Taller (BET) e Barret, Joyner e
Halenda (BJH). A amostra analisada apresentou forma heterogênea com diversas partículas aglomeradas
de forma definida, além de uma estrutura porosa com cavidades que permitem a sorção através de seus
interstícios. A área superficial específica obtida foi de 0,346 m²/g e diâmetro de poros 0,001016 cm³/g. As
análises  realizadas  indicam que  a  membrana  possui  todas  as  características  necessárias  a  membranas
aplicadas a purificação de gases.
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