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 O aumento da emissão de gases causadores do efeito estufa vem preocupando pesquisadores ao redor
do  mundo,  que  pede  cada  vez  mais  por  tecnologias  limpas,  que  não  comprometam  o  meio  ambiente.
Outra preocupação é o potencial do gás metano como combustível, porém a purificação do mesmo se faz
necessária,  pois  a  presença  de  dióxido  de  carbono  diminui  o  valor  calorífero  do  metano,  assim  como
dificulta seu transporte e armazenamento por se tornar um ácido fraco em contato com água. Com este
enfoque, o presente trabalho tem por objetivo separar a mistura binária CO2/CH4 utilizando o processo
de separação por membranas, que é considerado limpo e tem um baixo consumo energético. Membranas
de  PSf  foram  produzidas  com  e  sem  adição  de  nanocristais  de  celulose  bacteriana  pelo  método  de
inversão de fases, onde uma solução polimérica contendo 30 mL de dimetilformamida (DMF) e 6 gramas
de PSf para a amostra PSf pura e a mesma quantidade dos materiais anteriores acrescidos de 0,3 gramas
de  sal  de  amônio  e  0,06  gramas  de  nanocristais  de  celulose  bacteriana  para  a  amostra  PSf  +  SC
(polissulfona  mais  "sal-celulose").  As  soluções  poliméricas  foram então  espalhadas  sobre  uma placa  de
vidro com o auxílio  de um especímetro de 0,2 mm de espessura,  e  então submersas em um banho de
não-solvente, neste caso água, forma o filme. As membranas tiveram sua morfologia analisada por MEV e
as permeabilidade e seletividade a partir dos ensaios de fluxo de CO2 e CH4, realizados individualmente
para  cada  membrana  nas  pressões  de  1,  2,  3,  4,  5  e  6  bar.  Os  resultados  mostraram  que,  com  a
incorporação dos nanocristais de celulose bacteriana, a permeabilidade da membrana aumentou para os
dois gases, em média dobrando de valor para o metano e aumentando em dez vezes para o dióxido de
carbono, assim como a seletividade da mesma, que aumentou de 2 para 9 no melhor dos casos (1 bar).
Quanto à morfologia, a adição da celulose bacteriana aumentou a espessura média da membrana de 0,
007  cm  para  0,011  cm,  assim  como  diminuiu  a  quantidade  de  vazios  na  estrutura,  formando  uma
membrana mais compacta. Concluindo, a adição de nanocristais de celulose bacteriana na membrana de
PSf se mostrou uma alternativa válida para melhorar seu desempenho na separação da mistura binária
CO2/CH4.
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