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INTRODUÇÃO

O crescente aumento da emissão de dióxido de carbono (CO2) e
metano (CH4), gases responsáveis pelo efeito estufa, é uma das
grandes preocupações da atualidade. A presença de dióxido de
carbono emitido na combustão do gás natural e dos gases
provenientes de aterros sanitários apresenta-se como um
problema para a produção de combustíveis com elevado grau de
pureza e na prevenção à corrosão das tubulações, utilizadas no
transporte desses gases.
A fim de realizar a separação da mistura binária CO2/CH4,
membranas de polissulfona (PSf) foram produzidas.
Elas são utilizadas como barreira seletiva e oferecerem boa
resistência mecânica, altas resistência à temperatura elevada e
estabilidade química.
A celulose bacteriana (CB) é biodegradável e possui um grande
potencial na área de membranas poliméricas [1, 2], ela é produzida
pela bactéria Gluconacetobacter xylinus e foi adicionada à
membrana com a finalidade de melhorar as propriedades
mecânicas da mesma..
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24 horas
A 23 oC

PSf Pura 
Polissulfona (PSf) – 6 g 
DMF – 30 mL

PSf + Sal-Celulose 
PSf – 6 g
Celulose Bacteriana (CB) – 0,06 g 
Sal de amônio – 0,3 g 
DMF – 30 mL 

Espalhamento em placa de vidro 
com especímetro (2 mm) 

Inversão de fases em ETANOL 
(5 segundos)

Inversão de fases em ÁGUA

MEMBRANA
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Ensaios de fluxo de CO2 e CH4

Pressões de 1 até 6 bar para cada 
uma das membranas

A figura 1 mostra que a permeabilidade da membrana aumentou
para os dois gases com a adição dos nanocristais de celulose
bacteriana.

Figura 1 – Permeabilidade das membranas para CO2 e CH4

A tabela 1 apresenta a seletividade da membrana para os gases
CO2/CH4, mostrando uma redução na seletividade da membrana
de PSF e uma seletividade entre 0,71 e 0,76 para a membrana de
PSf+SC em todos os testes realizados acima de 1 bar.

Tabela 1 – Seletividade das membranas PSf e PSf +SC

Os resultados mostraram que a permeabilidade da membrana
aumentou para os dois gases com a adição dos nanocristais de
celulose bacteriana. A seletividade da membrana também teve
um aumento significativo com adição dos mesmos.
Conclui-se que a adição dos nanocristais de celulose bacteriana
na membrana de PSf proporcionou um aumento na
permeabilidade para ambos os gases e também uma maior
seletividade para o CH4 .
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