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Para a camada seletiva

verificou-se que a

temperatura de transição

vítrea deste material ocorreu

a 433,54 °C.

Para a camada suporte, 

verificou-se que a 

temperatura de transição 

vítrea  do material ocorreu a 

433,55°C.

MEV: A micrografia da seção transversal da camada seletiva apresentada na Figura 1,

mostra a estrutura bastante porosa do material, com heterogeneidade e variação no

tamanho dos poros aglomerados de forma definida com presença de algumas cavidades

entre os poros aglomerados. Na Figura 2, a estrutura da camada suporte mostra uma

estrutura densa e uniforme formando uma trama de capilares em uma estrutura bem

definida
Fig.1: Microscopia da seção transversal  da camada 

seletiva  (polidimetilsiloxano)
Fig. 2:  Microscopia da camada suporte   (poliéster)

TGA  

Fig.3: Análise Termogravimétrica da camada seletiva

Fig.4: Análise Termogravimétrica da camada suporte

BET e BJH

A camada seletiva apresentou uma temperatura de fusão (Tm) em

235,6°C, característicos do polidimetilsiloxano .

A camada suporte apresentou temperaturas de fusão (Tm)

características do poliéster, com pico em 262,17 °C.

O uso e queima de combustíveis fósseis para atender a demanda energética mundial são

atividades comuns em diversos países. A busca por novos combustíveis como forma de

minimizar emissões de gases como SOx e NOx torna-se necessária. Diante disso, surge a

possibilidade de uso do substrato gerado pelas indústrias sucro-alcooleiras em reatores

anaeróbios. O biogás bruto produzido nesse processo necessita de purificação, sendo

assim, utiliza-se a tecnologia de membranas para promover o aumento do poder

calorífico do CH4 gerado. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo principal

realizar a caracterização de membranas poliméricas comerciais que serão utilizadas

como material fundamental para o estudo da purificação do biogás bruto gerado.

Este trabalho resultou em uma melhor compreensão das características físicas e químicas das membranas selecionadas que serão utilizadas em testes de purificação do

biogás bruto. A membrana polimérica avaliada apresentou características satisfatórias para sua utilização em testes de permeação de gases, a fim de obter concentrações

de metano (CH4) superiores a 96,5%, para sua aplicação como combustível alternativo conforme previsto na Resolução ANP nº 08/2015.

Tabela 1: Resultados obtido das análise BET/ BJH  

Descrição 
Área superficial 

específica (m².g-1)* 

Volume do Poro 

(cc.g-1)** 

Raio do 

Poro 

(nm)** 

Camada seletiva 

(polidimetilsiloxano) 
29,9481 0,160323 7,53 

Camada suporte 

(poliéster) 
0,3466 0,002012 17,66

*Análise BET                ** Análise BJH


