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RESUMO 
 
OLIVEIRA, Elizabeth Eugenio de Mello. Avaliação de membranas de 

nanofiltração para o tratamento de rejeito radioativo líquido. Rio de Janeiro, 

2013. Tese (Doutorado em Química) – Instituto de Química, Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013 

 

 

 O comportamento físico-químico de duas membranas de nanofiltração foi 

avaliado através de testes estáticos, dinâmicos e de concentração para o tratamento 

de rejeito líquido radioativo (água carbonatada), produzido na reconversão do gás 

hexafluoreto de urânio a dióxido de urânio no ciclo do combustível nuclear. Este 

rejeito contém cerca de 7,0 mg L-1 de urânio e não pode ser eliminado para o meio 

ambiente sem um tratamento adequado. Nos testes estáticos amostras de 

membranas foram imersas no rejeito de 24 até 5000 h. As propriedades de 

transporte (permeabilidade hidráulica, fluxo permeado, rejeição aos íons sulfato e 

cloreto) foram avaliadas antes e após imersão no rejeito em sistema de permeação 

de escoamento frontal a 5 bar. A camada superficial (poliamida) foi caracterizada por 

potencial zeta, ângulo de contato, microscopia eletrônica de varredura por emissão 

de campo, microscopia de força atômica, espectroscopia de infravermelho, 

fluorescência de raios-x e análise termogravimétrica antes e após os testes 

estáticos. No teste dinâmico o rejeito foi permeado a 5 bar e as membranas 

apresentaram rejeição ao urânio acima de 85%. Testes de curta duração (24-72 h) 

mostraram que a camada seletiva e a carga superficial das membranas não 

apresentaram alterações químicas, segundo espectros de infravermelho. Entretanto, 

após 5000 h as membranas apresentaram desprendimento de uma camada 

superficial de PVA, poli(álcool vinílico). Após essa perda, as membranas 

apresentaram menor rejeição para o urânio. Os testes de permeação e concentração 

do rejeito foram realizados em sistema de permeação de escoamento tangencial a 

15 bar. A rejeição a urânio foi ao redor de 90% para teste de permeação. Nos testes 

de concentração o permeado foi coletado continuamente até redução do volume de 

80% do volume de alimentação. A rejeição de urânio foi de 97%. As membranas de 

nanofiltração testadas foram eficientes para concentrar o urânio do rejeito. 

 
Palavras-chave: Rejeito radioativo. Urânio. Nanofiltração. Estabilidade de polímeros 



 

ABSTRACT 
 

OLIVEIRA, Elizabeth Eugenio de Mello. Evaluation of nanofiltration membranes 

for treatment of liquid radioactive waste. Rio de Janeiro, 2013. Tese (Doutorado 

em Química) – Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2013 

 

 

 The physicochemical behavior of two nanofiltration membranes for treatment 

of a low-level radioactive liquid waste (carbonated water) was investigated through 

static, dynamic and concentration tests. This waste was produced during conversion 

of uranium hexafluoride (UF6) to uranium dioxide (UO2) in the cycle of nuclear fuel. 

This waste contains about 7.0 mg L-1 of uranium and cannot be discarded to the 

environment without an adequate treatment. In static tests membrane samples were 

immersed in the waste for 24 to 5000 h. Their transport properties (hydraulic 

permeability, permeate flux, sulfate and chloride ions rejection) were evaluated 

before and after immersion in the waste using a permeation flux front system under 

0.5 MPa. The selective layer (polyamide) was characterized by zeta potential, contact 

angle, scanning electron microscopy for field emission, atomic force microscopy, 

infrared spectroscopy, x-ray fluorescence and thermogravimetric analysis before and 

after static tests. In dynamic tests the waste was permeated under 0.5 MPa, and the 

membranes showed rejection to uranium above 85% were obtained. The short-term 

static tests (24-72 h) showed that the selective layer and surface charge of the 

membranes were not chemical changed, according infrared spectra data. After 5000 

h a coating layer was released from the membranes, poly(vinyl alcohol), PVA. After 

this loss the rejection for uranium decreased. Permeation and concentration of the 

waste were carried out in permeation flux tangential system under 1.5 MPa. The 

rejection of uranium was around 90% for permeation tests. In concentration tests the 

permeated was collected continuously until about 80% reduction of the feed volume. 

The rejection of uranium was of the 97%. The nanofiltration membranes tested were 

efficient to concentrate the uranium from the waste. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O ciclo do combustível nuclear é o conjunto de etapas do processo industrial 

que transforma o minério de urânio, desde sua mineração até a sua utilização como 

combustível em uma usina nuclear. Uma das mais importantes jazidas uraníferas 

brasileiras está situada em Caetité, na Bahia, com reservas estimadas em 100 mil t 

de urânio. Hoje são produzidos cerca de 400 t/ano de concentrado de urânio, 

quantidade suficiente para suprir a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra I, 

II e III) por aproximadamente 100 anos. O processo de beneficiamento do minério de 

urânio é por lixiviação em pilha, técnica que possibilita maior rendimento e 

recuperação de urânio. Esse processo elimina as etapas de moagem, agitação 

mecânica e filtração, reduzindo custos. A concentração de urânio é realizada por 

processo de extração por solventes orgânicos, separação por precipitação e 

secagem seguido do acondicionamento em tambores. Nas Indústrias Nucleares do 

Brasil-INB, está a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN/INB), uma indústria das 

mais modernas para a produção de combustível nuclear destinado a reatores de 

água leve tipo PWR (Pressurized Water Reactor), reator de água pressurizada, 

adotados pelo Brasil para a geração de nucleoeletricidade. Esses reatores utilizam o 

urânio levemente enriquecido no isótopo 235, que ao sofrer fissão, gera energia 

térmica no núcleo do reator (INB, 2009). 

 O urânio (U) é encontrado na natureza na forma de três isótopos: 234U, em 

quantidade desprezível; 235U com aproximadamente 0,7% e 238U com 99,3%. A 

porcentagem de 235U é tão baixa em relação ao 238U porque o 235U tem meia-vida de 

713 milhões de anos, enquanto que a meia-vida do 238U é de 4,5 bilhões de anos. O 
235U é o isótopo físsil responsável pela reação em cadeia nos reatores nucleares; 

para que seja possível uma reação de fissão é necessário um enriquecimento de 4% 

em 235U para permitir sua utilização como combustível para a geração de energia 

elétrica. O processo de retirada do 238U do urânio natural, aumentando, em 

consequência a concentração de 235U, é denominado enriquecimento de urânio 

(CNEN, 2009). Existem vários processos de enriquecimento; a FCN utiliza o 

processo de ultracentrifugação, que foi desenvolvido pelo Centro Tecnológico da 

Marinha em São Paulo (CTMSP). A FCN produz dióxido de urânio em pó (UO2) a 

partir da reconversão do gás hexafluoreto de urânio enriquecido, UF6(g). A 

reconversão é o processo de retorno do UF6(g) a dióxido de urânio. O UF6(g) é 
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aquecido em autoclave e vaporizado em um tanque contendo água desmineralizada 

a 100 ºC, onde é misturado com outros dois gases: dióxido de carbono (CO2) para 

evitar a obstrução do bico injetor de UF6, e amônia (NH3) (INB, 2009). A reação 

química entre estes compostos produz o tricarbonatouranato(VI) de amônio, 

conhecido como TCAU, sólido amarelo insolúvel em água (SANTOS, 1989), 

conforme as reações abaixo: 

 

                      UF6  +  2H2O   →  UO2F2  +  4HF                                                      (1) 

                      10NH3  +  10H2O  →  10NH4OH                                                        (2)                                  

                      3CO2  +  3H2O  →   3H2CO3                                                               (3) 

UO2F2 + 4HF + 10NH4OH + 3H2CO3 → (NH4)4UO2(CO3)3 + 6NH4F + 10H2O         (4)  

 

A reação global é dada por: 

          UF6  +  10NH3  +  3CO2  +  5H2O →  (NH4)4UO2(CO3)3 + 6NH4F                 (5) 
                                      TCAU 

 
  
 Em seguida, o conteúdo do precipitador é bombeado para filtros rotativos a 

vácuo onde o TCAU é seco e transportado para um forno de leito fluidizado à 

temperatura de 600 ºC, alimentado juntamente com um gás redutor, hidrogênio (H2), 

e vapor d’água, segundo as reações de calcinação e redução: 

 

                (NH4)4UO2(CO3)3  →   UO3  +  4NH3  +   3CO2  +  2H2O                        (6) 

                                     UO3  +  H2  →  UO2  +  H2O                                               (7) 

 

 O produto final é dióxido de urânio (UO2) em pó, ainda instável (é passível de 

reoxidação – INB, 2009). Em seguida é levado para o estabilizador onde recebe a 

adição de gás nitrogênio e ar. Após a estabilização, o dióxido de urânio é 

transportado para um misturador, onde é adicionado outro composto de urânio, o 

U3O8; esta mistura é transportada para uma prensa onde são compactadas pastilhas 

cilíndricas com dimensões de 1,0 x 1,0 cm. Após a compactação as pastilhas são 

sinterizadas à temperatura de 1750 ºC. Em seguida as pastilhas passam por uma 
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retífica para acertos de dimensões, e seguem para a linha de montagem do 

elemento combustível da FCN (INB, 2009).   

 Na etapa de filtragem nos filtros rotativos, há a geração de correntes de 

rejeito líquido contendo urânio, uma dessas correntes é o rejeito denominado “água 

carbonatada”, devido à presença de alta concentração de CO3
2- em sua composição. 

Esse rejeito é originário da lavagem dos gases gerados na termo-hidrólise do 

tricarbonatouranato(VI) de amônio, e é gerado um volume aproximado de 2,5 m3 por 

tonelada de óxido de urânio. Esse tipo de rejeito é passível de conter até 0,050 g L-1 

de urânio em solução, o que reforça a proposta desta tese para a recuperação 

desse elemento, que tem alto valor agregado, o qual pode retornar para o processo 

produtivo de pastilhas, bem como a redução do volume de rejeito a ser armazenado. 

Para assegurar o lançamento, se necessário, de efluentes líquidos contendo 

material radioativo para o meio ambiente, o tratamento deve cumprir exigências 

rigorosas, bem como obedecer a limites de outros elementos dispostos na 

Resolução CONAMA 430/2011. A CNEN também estabelece normas relativas ao 

gerenciamento de rejeitos radioativos que dispõe sobre os diversos tipos de rejeitos 

e os tratamentos hoje aplicados. No caso de rejeitos líquidos, vários processos já 

bem consolidados estão disponíveis, como por exemplo, precipitação química, 

sedimentação, evaporação térmica, resinas de troca iônica, ou utilizando uma 

combinação destes (CNEN-NE-6.05, 1995).  

 Esses processos sem dúvida contribuem para o tratamento de rejeitos 

líquidos, entretanto apresentam algumas desvantagens; por exemplo, as resinas de 

troca iônica, muito utilizadas para a recuperação do urânio em rejeitos líquidos da 

indústria nuclear (SENEDA, 2001, LADEIRA, 2005), apesar de se mostrarem 

eficientes, quando a resina não pode mais ser regenerada geram um novo resíduo 

sólido, que deve ser armazenado de forma adequada (CNEN-NE-6.05, 1995). O 

processo de evaporação térmica requer alta temperatura, consumindo muita energia. 

Os processos de separação por membranas (PSM) estão se tornando cada vez mais 

competitivos com os processos tradicionais. As condições de operação são 

razoavelmente fáceis de serem reproduzidas, há um baixo consumo de energia e 

não ocorre mudança de fase. Membrana é definida como sendo uma barreira que 

separa duas fases, que em presença de uma diferença de potencial, permite a 

passagem total ou parcial das espécies (MULDER, 2000; BORGES et al, 2006).  
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 Os PSM já têm grande aplicação no tratamento de águas, como na 

dessalinização de águas salobras e marinhas, na retirada de sulfato da água do mar 

na indústria de petróleo e tratamento de águas industriais. É importante salientar 

que, para cada aplicação é necessário uma membrana com características 

específicas. Os processos de separação por membranas já vêm sendo 

mundialmente aplicados com sucesso em algumas centrais nucleares para 

tratamento de rejeitos radioativos; entretanto, no Brasil ainda não é amplamente 

utilizado, devido ao pouco domínio desses processos e pelo alto custo inicial.   

 

1.1 Objetivo geral 

 

 Este trabalho visa estudar a aplicação do processo de separação por 

membrana utilizando nanofiltração (NF) para tratamento de um rejeito líquido 

contendo urânio, denominado “água carbonatada”, proveniente da Fabrica de 

Combustível Nuclear das Indústrias Nucleares do Brasil – FCN/INB. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Avaliar a estabilidade das membranas expostas ao rejeito em testes de curta 

(entre 24 a 72 h) e longa duração (5000 h). Os parâmetros estudados antes e após 

imersão no rejeito serão: permeabilidade hidráulica, fluxo permeado, rejeição aos 

sais iônicos (Cl- e SO4
2-) e rejeição ao urânio. Esses testes serão realizados em 

sistema de permeação de fluxo frontal (dead-end) à pressão de 5 bar. 

 

2. Avaliar a rejeição do urânio em testes de permeação (com retorno do permeado 

para o tanque de alimentação) e de concentração (sem retorno do permeado para o 

tanque de alimentação). Esses testes serão realizados em sistema de permeação de 

fluxo tangencial (cross flow) à pressão de 15 bar. Será estudada a relação entre 

fluxo permeado versus tempo de permeação em ambos os testes. 

 

3. Estabelecer relações funcionais do fluxo permeado e da rejeição do urânio com 

as variáveis do processo, visando uma melhor compreensão e análise do processo, 

assim como a identificação das condições adequadas para tratar o rejeito. 
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1.3 Justificativa 

 

 No processo de reconversão do hexafluoreto de urânio gasoso a dióxido de 

urânio, o hexafluoreto de urânio reage com dióxido de carbono (CO2), amônia (NH3) 

e água, precipitando o tricarbonatouranato(VI) de amônio (NH4)4UO2(CO3)3, o qual 

passa por filtros, formando uma torta amarela. Nesse processo há a geração de um 

rejeito líquido contendo urânio, denominado “água carbonatada”. Este rejeito vem 

sendo armazenado ao longo dos anos e não pode ser eliminado para o meio 

ambiente sem um tratamento adequado, pois ele o impacta fortemente. A liberação 

de efluentes líquidos contendo material radioativo deve cumprir exigências rigorosas, 

bem como obedecer a limites de outros elementos conforme dispostos na Resolução 

CONAMA 430/2011. 

 Este trabalho visa investigar um processo de separação por membranas para 

tratar esse rejeito de modo a reduzir o teor de urânio no permeado para valores 

dentro dos limites estabelecidos para descarte ou reaproveitamento da água residual 

sem urânio como água industrial, contribuindo desta forma para a redução do 

consumo de água no processo. Outro fator que reforça este trabalho é a 

recuperação do urânio, que tem alto valor agregado, que poderá retornar para o 

processo produtivo de pastilhas de urânio (UO2).  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
2.1 Licenciamento Nuclear e Ambiental 

 

 As atividades nucleares no país são submetidas a um amplo e detalhado 

processo de licenciamento, tanto do ponto de vista nuclear, junto à Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN, 1974), como do ponto de vista ambiental, junto 

ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA). Estas duas instituições avaliam os eventuais impactos que as atividades 

nucleares exercem sobre o trabalhador, público e o meio ambiente, permitindo as 

mesmas emitirem ou não as licenças e autorizações necessárias ao seu 

funcionamento. A legislação pertinente a atividades nucleares segue rígidas leis, de 

forma a garantir que as atividades que estão sendo desenvolvidas não ofereçam 

qualquer risco para o trabalhador, a comunidade e o meio ambiente. Quanto ao meio 

ambiente podemos citar a principal norma adotada, a “Constituição Federal de 

1988”, onde se encontra as diretrizes relativas ao Meio Ambiente. O Capítulo VI da 

Constituição estabelece: 

 
Art. 225 – “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

para as presentes e futuras gerações”. 

 

 Este único artigo poderia ser suficiente para assegurar e garantir a qualidade 

do meio ambiente; entretanto por diversos fatores sócio-econômico, foram 

necessárias normas complementares com o objetivo de disciplinar a utilização dos 

recursos hídricos. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2011) 

também editou a Resolução nº 237/97, onde está definida claramente a competência 

do IBAMA no que tange ao licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional.  

 A Lei Nº 6189/1974, em seu artigo 2 inciso III, estabelece que compete à 

CNEN, baixar normas, regulamentos e especificações relacionadas aos rejeitos 

radioativos. O inciso IV estabelece que é da competência da CNEN expedir 

regulamentos e normas de segurança e proteção relativas ao manuseio de materiais 
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nucleares. Para estabelecer critérios gerais e requisitos básicos relativos a rejeitos 

radioativos, foi criada a Norma CNEN-NE-6.05 (1985). Nesta norma, os rejeitos são 

classificados de acordo com a sua atividade específica, e estabelece limites com 

relação à liberação de efluentes radioativos para o meio ambiente e técnicas para 

tratamento dos rejeitos. 

 O tratamento é realizado com o objetivo de promover uma série de 

transformações nas propriedades químicas dos rejeitos que resultam em um 

aumento da segurança ambiental bem como na redução de volume do mesmo. Os 

tratamentos empregados em geral, são processos já bem conhecidos e 

consolidados em indústrias convencionais: algumas dessas técnicas são 

precipitação química, coagulação/floculação e sedimentação, filtração, evaporação e 

resinas de troca iônica. 

 A precipitação é um processo de adição de reagentes adequados 

(precipitantes) que reagem com as substâncias presentes na solução a ser tratada, 

formando sais insolúveis que precipitam, sendo facilmente separados do 

sobrenadante por filtração convencional.  

 O processo de coagulação/floculação consiste na adição de certos compostos 

químicos que apresentam cargas elétricas opostas àquelas da substância presente 

no rejeito, promovendo a desestabilização das cargas elétricas superficiais das 

partículas insolúveis, permitindo a aglomeração das mesmas e, consequentemente, 

a formação de flocos que podem ser facilmente removidos da solução. A 

sedimentação consiste em um processo puramente físico: as partículas que ainda se 

encontram em suspensão sedimentam pela ação da gravidade. Estes processos são 

mais utilizados para o tratamento de grandes volumes de rejeitos contendo baixas 

concentrações, atingindo fatores de descontaminação (FD) entre 10 a 103. O FD é 

definido como sendo a razão entre a concentração inicial do radionuclídeo no rejeito 

e a concentração final após separação. Esta técnica tem a vantagem de ser um 

processo simples e bem desenvolvido tecnologicamente, baixo custo, capacidade de 

tratar grande variedade de radionuclídeos e flexibilidade de tratar pequenos ou 

grandes volumes de rejeito suas desvantagens são: baixo fator de descontaminação 

comparado a outros métodos, e dificuldades para operar em modo contínuo (CNEN, 

1985). 

 O processo de filtração é amplamente aplicado no tratamento de rejeitos 

industriais com objetivo de separar sólidos em suspensão. Normalmente o processo 
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de filtração é utilizado como um processo complementar ao processo de precipitação 

química e sedimentação. Existem vários tipos de sistemas de filtração disponíveis no 

mercado, desde os mais simples aos mais avançados, por exemplo, filtro prensa 

rotativo a vácuo. Os equipamentos de filtração são especificados de acordo com as 

características da solução a tratar, como o tamanho de partícula a ser removida. Em 

muitos casos a filtração pode ser aplicada como pré-tratamento ou procedimento 

complementar. Apresenta baixo custo e é de fácil operação (CNEN, 1985). 

 A evaporação é um processo de concentração no qual o rejeito é aquecido 

para permitir a evaporação do solvente, produzindo o chamado vapor condensado e 

uma fase concentrada, que permanece com a maior parte dos radionuclídeos 

presentes no rejeito. O processo de evaporação já está bem estabelecido, 

principalmente para rejeitos radioativos em instalações nucleares, onde apresenta 

grande aplicação. Apresenta alto fator de descontaminação (FD), entre 104 a 105. Os 

evaporadores utilizados na indústria nuclear são do tipo caldeira, circulação natural, 

e circulação forçada. Na escolha do equipamento deve-se considerar as 

propriedades químicas e físicas do rejeito, por exemplo, concentração de sais 

dissolvidos, pH, densidade, tensão superficial; fator de redução de volume; e 

requisitos de operação e manutenção. As desvantagens encontram-se no problema 

de corrosão e incrustações no sistema e no alto consumo de energia (CNEN, 1985). 

 A troca iônica se baseia na troca entre espécies iônicas de mesmo sinal 

presentes em uma solução e uma matriz sólida insolúvel. A matriz sólida é o 

trocador iônico, e são em geral resinas especiais, pois podem ser regeneradas e 

reutilizadas. O processo ocorre quando a solução passa através da resina e os 

átomos do material radioativo, que estão dissolvidos na forma de íons na solução, 

substituem os íons pertencentes à estrutura do trocador iônico ficando retidos na 

resina. Os radionuclídeos podem ser removidos por um processo químico chamado 

eluição e seguir outras etapas de tratamento. O fator de descontaminação é alto, 

podendo variar entre 10 a 104, pois depende do tipo, seletividade e capacidade do 

trocador, da concentração dos radionuclídeos a serem removidos, pH e temperatura 

do rejeito, velocidade de fluxo, tamanho do leito do trocador. Sua operação é 

simples e comercialmente disponível. Entretanto, existem várias restrições, por 

exemplo, a concentração de sólidos em suspensão deve ser baixa (4 mg L-1) bem 

como o teor de sais (< 1 g L-1); a presença de compostos orgânicos, diminui a 

capacidade de troca das resinas, e algumas delas apresentam baixa estabilidade à 
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radiação. A desvantagem deste processo é quando a resina não pode ser 

regenerada gera-se novo rejeito sólido (CNEN, 1985). 

 

2.2 Processos de separação por membranas (PSM) 

 

 Os PSM vêm conquistando um espaço cada vez maior como técnica de 

separação, competindo com as tradicionais. Os PSM, além de servirem como uma 

importante ferramenta, também podem propiciar novas soluções a problemas atuais 

em um futuro próximo; a indústria química certamente é uma das mais interessadas 

com a possibilidade de recuperar produtos valiosos, bem como tratar rejeitos e 

minimizar o problema ambiental. A Tabela 1 apresenta alguns exemplos de 

aplicação de PSM nas diversas áreas.  

 

Tabela 1: Exemplos de aplicação de PSM  
 

Área Aplicação 

 
Química 

Quebra do azeótropo benzeno/hexano 
Recuperação de H2 – Síntese da amônia 
Fracionamento CO2/CH4 

Fracionamento do ar: gás inerte e de corrente 
rica em O2 

 
 

Alimentícia e Bebidas 

Concentração de leite 
Concentração de soro de queijo 
Concentração de suco de frutas 
Clarificação e desalcoolização de vinhos e 
cervejas 

 
Tratamento de Águas 

Dessalinização de águas 
Eliminação de traços de orgânicos 
Tratamento de esgotos municipais 
Desmineralização de águas para caldeiras 
Água ultrapura para indústria eletrônica  

Tratamento de 
Despejos Industriais 

Recuperação de íons metálicos 
Recuperação de proteínas – Laticínios 
Tratamento de águas – Papel e Celulose 
Separação água-óleo 

 
Medicina 

Rim artificial 
Pulmão artificial-oxigenadores 
Esterilização de soluções injetáveis 
Ar enriquecido em oxigênio  

Indústria Nuclear Tratamento de despejos radioativos  
   Fonte: (Borges et al, 2006) 
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 Os pesquisadores Loeb e Sourirajan, (1962) foram os precursores ao 

sintetizarem as primeiras membranas de acetato de celulose pela técnica de 

inversão de fase por imersão-precipitação. Com essa técnica conseguiram aumentar 

o fluxo permeado de água das membranas e manter uma alta rejeição de sais. Estas 

membranas foram denominadas compostas por apresentar na superfície superior 

uma camada fina e densa (denominada “pele”) de espessura menor que 0,05 µm, 

responsável pela seletividade, suportada por uma estrutura porosa, cuja função é 

fornecer resistência mecânica à camada fina. As membranas devem apresentar 

boas propriedades de transporte, como permeabilidade a líquidos e gases e também 

a capacidade seletiva ao íon de interesse. O transporte através da membrana ocorre 

devido à ação de uma força motriz sobre os componentes na alimentação e a taxa 

de permeação através da membrana é proporcional à força motriz (MULDER, 2000). 

A relação fluxo-força pode ser descrita pela equação abaixo: 

  

                                           Eq. 1 

 

onde, A é o coeficiente fenomenológico e dX/dx é a força motriz, expressa como o 

gradiente de X (temperatura, concentração, pressão) ao longo da coordenada x 

perpendicular à barreira de transporte. O coeficiente fenomenológico não se limita 

somente ao transporte de massa, coeficiente de difusão (D) e fluxo de volume, 

coeficiente de permeabilidade (Lp), os quais são mais conhecidos e aplicados nos 

processos por membranas, mas também para descrever os coeficientes fluxo 

térmico, difusividade térmica (λ), fluxo de momento, viscosidade cinética (ν) e fluxo 

elétrico, e ainda a condutividade elétrica (1/R). A Tabela 2 apresenta um resumo das 

equações fenomenológicas. 

 

Tabela 2: Equações fenomenológicas 
 

transporte de massa 

fluxo de volume 

fluxo térmico 

fluxo de momento 

fluxo elétrico 

Jm = - D dc/dx    (Fick) 

Jv = - Lp dP/dx   (Darcy) 

Jh = -  λ  dT/dx   (Fourier) 

Jn = -  ν  dv/dx   (Newton) 

Ji = - 1/R dE/dx  (Ohm) 

                                       Fonte: (Mulder, 2000) 

dx

dX
AJ −=
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As forças motrizes são as responsáveis pelo transporte de uma espécie 

através da membrana e podem ser na forma de gradiente de potencial químico, 

função da pressão, temperatura e concentração e/ou potencial elétrico. Como os 

processos com membranas são operados à temperatura constante, o gradiente de 

potencial químico pode ser expresso em termos de gradiente de pressão e de 

concentração (ou pressão parcial). 

Os processos de separação por membranas como diálise e microfiltração, 

conhecidos e utilizados desde 1930, não eram muito utilizados em escala industrial, 

devido aos baixos fluxos permeados e elevadas espessuras das membranas 

disponíveis (BORGES et al, 2006). Hoje, contamos com vários processos 

disponíveis. A Tabela 3 apresenta os processos, a força motriz utilizada no 

processo, o mecanismo de separação e alguns exemplos de aplicações (MULDER, 

2000, BORGES et al, 2006). 

 

Tabela 3: Principais processos de separação por membranas 
 

Processo Força motriz Mecanismo de 
separação 

Aplicação 

Microfiltração 
(MF) 

Pressão 
(0,5 - 2 bar) 

Retenção por 
tamanho 

Esterilização bacteriana, 
clarificação de vinhos e 
cervejas; 

Ultrafiltração 
(UF) 

Pressão 
(1 - 5 bar) 

Retenção por 
tamanho 

Recuperação de pigmentos e 
óleo, concentração de 
proteínas, leite e soro; 

Nanofiltração 
(NF) 

Pressão 
(5 - 20 bar) 

Retenção por 
tamanho e carga 

superficial 

Purificação de enzimas, 
concentração de sucos de 
frutas, dessulfatação da água 
do mar;  

Osmose 
inversa  

(OI) 

Pressão 
(10 - 100 bar) 

Retenção por 
tamanho 

Dessalinização de água 
marinha e salobra, 
concentração de antibiótico; 

Diálise 
(D) 

Concentração Retenção por 
tamanho 

Hemodiálise-rim artificial, 
recuperação de NaOH; 

Eletrodiálise 
(ED) 

Potencial 
elétrico 

Exclusão 
eletrostática 

Concentração de soluções 
salina, purificação de água; 

Pervaporação Concentração Solução-difusão Desidratação de alcoóis, 
eliminação de poluentes 
orgânicos voláteis da água; 

Permeação 
de gás 

Concentração Solução-difusão Recuperação de H2, 
separação CO2/CH4, 
recuperação de H2 na síntese 
da amônia. 
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 O transporte das espécies através da membrana pode ocorrer por dois 

mecanismos: escoamento convectivo no interior do poro por efeito da exclusão por 

tamanho, favorecendo a passagem de espécies menores, ou por difusão e 

solubilidade da espécie de maior afinidade com o material da membrana. A Figura 1 

ilustra os processos que utilizam a diferença de pressão como força motriz. As 

membranas de nanofiltração são porosas, e apresentam tamanho de poros na faixa 

de 1-10 nm. Os sistemas de nanofiltração de modo geral, requerem pressões de 

operação na faixa de 5 a 20 bar, muito menores do que aquelas aplicadas à osmose 

inversa, na faixa de 10 a 100 bar. As membranas de nanofiltração são muito 

eficientes no tratamento de águas salinas e salobras, pois têm a capacidade de 

rejeição de íons negativos multivalentes, como SO4
2-, PO4

3- e a vantagem típica da 

passagem de sais monovalentes, como NaCl (MULDER, 2000; BORGES et al, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: (BORGES et al, 2006) 

 
Figura 1: Principais características dos processos de separação por membranas 

que utilizam a pressão como força motriz  
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  A aplicação de PSM na área de tratamento de rejeitos radioativos é 

relativamente recente, sendo hoje gradualmente introduzida na área nuclear para o 

tratamento de rejeitos de baixa e média atividade (< 10-7 Bq/m3).  A literatura na área 

de tratamento de rejeitos líquidos radioativos é bastante extensa (AMBASHTA, 2012; 

ARNAL, 2003a, 2003b; DULAMA, 2008; GING-HO, 1989; GRAżYNA, 2001, 2003, 

2013; MACNAUGHTON, 1999; KWANG-LUNG LIN, 1987; LADEIRA, 2005; 

OLIVEIRA, 2012; PABBY, 2008; RAFF, 1999; SENEDA, 2001) demonstrando a 

grande importância e preocupação que este tema proporciona. Pabby (2008) 

menciona que um dos primeiros sistemas de tratamento por membranas 

desenvolvidos para a área nuclear foi em 1970, pela Atomic Energy of Canada 

Limited. Inicialmente empregaram membranas para tratar rejeitos líquidos gerados 

na lavanderia e mistura de rejeitos de atividades de laboratórios. O objetivo foi 

desenvolver um sistema de dois estágios de microfiltração seguido por um sistema 

de osmose inversa, para tratar 28.000 m3/ano de rejeito contendo 50Mn, 51 Cr, 60Co, 
95Zr, 103Ru e 144Ce.  

 Os principais geradores de rejeitos radioativos são a indústria nuclear e a 

área médica. Toda atividade que envolve o uso de materiais radioativos gera em 

alguma etapa do processo resíduos radioativos. Estes rejeitos devem ser 

convenientemente tratados para não causar danos ao homem e ao meio ambiente. 

 A aplicação de processos com membranas para tratamento de rejeitos 

líquidos radioativos requer uma série de experimentos preliminares antes da 

montagem de um sistema por membranas em uma instalação nuclear, pois deve 

preencher vários requisitos, iniciando pela seleção da membrana, que deve ser 

adequada para o rejeito a ser tratado, pois a membrana ficará exposta ao líquido 

radioativo e, portanto exposta a radiações ionizantes. Para a membrana ser 

competitiva com tecnologias convencionais, o processo com membranas deve 

operar com alto fluxo, apresentar alto grau de seletividade e alta resistência química 

e estabilidade à radiação. Mais frequentemente as membranas são produzidas a 

partir de materiais poliméricos, que dependendo do tipo de rejeito e pH, tipo de 

radiação e dose absorvida, podem apresentar alterações na sua estrutura, 

resultando em perda de sua permeabilidade e eficiência. Alguns artigos focam o 

tratamento de resíduos radioativos líquidos (LRWs) contendo radionuclídeos, tais 

como 137Cs, 241Am, 238U, 235U usando membranas de nanofiltração (OLIVEIRA et al, 
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2012; AMBASHTA et al, 2012), entretanto, a literatura sobre a caracterização da 

membrana após o contato com o rejeito é muito escassa. É muito importante avaliar 

a membrana após sua utilização, pois é ela quem ficará exposta ao rejeito. 

A literatura foca em estudos sobre a influência da radiação em membranas 

utilizando fontes externas, como Chmielewski e Harasimowicz, (1992, 1997), que 

estudaram as alterações nas propriedades de transporte de membranas de 

ultrafiltração (UF) e nanofiltração (NF) sintetizadas com diferentes materiais 

poliméricos utilizando uma fonte externa de 60Co, bem como a imersão das 

membranas em solução de 137Cs. Os pesquisadores, Arnal et al (2003a, 2003b) 

utilizaram NF para tratar o rejeito liquido produzido durante a descontaminação de 

uma instalação devido acidente com a fusão de uma fonte de 137Cs na Espanha em 

1998, gerando 40 m3 de rejeito, o qual foi tratado por osmose inversa.  O fator de 

descontaminação foi superior a 98% e conseguiram reduzir em 90% o volume. 

 Outro estudo realizado por Clough e Shalaby (1996) relata que polímeros com 

grupos aromáticos apresentam maior resistência à irradiação, pois possuem alto 

número de reticulações intermoleculares e que de modo geral, os efeitos da radiação 

sobre os polímeros são dependentes da dose absorvida e também da atmosfera de 

irradiação (se ar, vácuo ou na presença de um gás inerte). Dois trabalhos bastante 

relevantes foram desenvolvidos por Kwang-Lung Lin et al, (1987) e Ging-Ho Hsiue et 

al, (1989), em que trataram dois tipos de rejeitos produzidos no processo de 

conversão de urânio por osmose inversa, nitrato de amônio e diuranato de amônio. 

A composição desses rejeitos apresentava uma matriz muito complexa e 

dependente das condições do processo. Os maiores componentes dos rejeitos são 

compostos de urânio, nitrato, amônia e fluoreto. O estudo relata que conseguiram 

rejeições superiores a 99,5% de urânio e redução do volume de 70%, e concluíram 

que a composição, pH e pressão influenciaram no desempenho da membrana.  

Dulama et al, (2008), analisam as necessidades  e tendências futuras da aplicação 

dos processos de separação por membranas para tratamento de rejeitos radioativos 

líquidos de baixa e média atividade. Acompanhando o desenvolvimento das 

membranas e observações no campo de purificação de água potável, Raff et al,        

(1999) e Favre-Réguillon et al, (2008) relatam que devido ao fato de o urânio natural 

ocorrer em muitos tipos de rochas e solos, a concentração de urânio em água 

mineral deve ser monitorada, pois a fácil mobilidade de minerais que contém urânio 

em águas subterrâneas pode acarretar grande risco de toxidade química mais do 
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que toxidade radiológica. A Organização Mundial de Saúde (WHO) orienta para que 

a concentração de urânio na água deva ser reduzida de 30 µg L-1, concentração 

máxima permitida pela legislação européia, para 2 µg L-1. Estes estudos comprovam 

que membranas de nanofiltração para a remoção desses compostos de urânio em 

água potável apresentou rejeição entre 90% e 98%, e também mostram a influência 

do pH da solução e da origem do contra-íons dos compostos de carbonato de 

uranila. Membranas de nanofiltração também tem sido muito empregadas no 

tratamento de efluentes oriundos de atividades de mineração de urânio 

(MACNAUGHTON et al,1999), conseguindo rejeições superiores a 75%. Os 

processos de separação por membranas têm ampla aplicação (Tabela 1). Na área 

nuclear, têm-se rejeitos com diferentes radionuclídeos, como gerados no ciclo do 

combustível, produção e aplicação de radioisótopos na medicina, indústria, pesquisa 

e agricultura, e como subproduto de exploração de reservas naturais, como minas e 

processamento de minérios de urânio e tório. Os processos de separação por 

membranas têm a grande vantagem de serem compatíveis com as técnicas 

convencionais, podendo ser utilizadas como pré-tramento ou como refinamento de 

outros processos.   

O potencial de aplicação da nanofiltração nas indústrias petroquímica, 

farmacêutica, alimentícia e tratamento de correntes ácidas e básicas é bastante 

conhecido e são usadas em larga escala e em ampla faixa de pH, às vezes em altas 

temperaturas, permitindo a reciclagem de solventes, concentração e purificação de 

produtos e recuperação de materiais de alto valor agregado. Entretanto, podem 

existir alguns problemas com relação à estabilidade da membrana quando a 

aplicação envolve solvente ou material nuclear. O fluxo e a seletividade da 

membrana podem variar. A estabilidade da membrana pode ser medida como uma 

função do grau de inchamento da membrana em um dado meio. Freger (2004), 

estudou o inchamento de membranas de nanofiltração e osmose inversa em vapor 

de água e em solução de NaCl em vários pH, e definiu o inchamento como a razão 

entre a espessura da camada seletiva seca e a espessura da camada inchada. 

Concluiu que o inchamento alterou a permeabilidade da membrana.  

De modo geral, membranas de nanofiltração podem ser utilizadas em 

diversos solventes ou mistura de solventes, entretanto, constitui um desafio, uma 

vez que solventes podem influenciar severamente os polímeros, do inchamento a 

dissolução do polímero. (SCHÄFER  et al, 2005). 
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2.3 Complexos de urânio 

 
 O urânio pode se apresentar com estados de oxidação (III), (IV), (V) e (VI). A 

variedade desses estados em soluções aquosas torna esta química complexa e, 

além disso, podem coexistir simultaneamente sob condições especiais. O U(IV) é 

insolúvel e possui forte tendência à hidrolisar. Entretanto, o U(VI) representado por 

UO2
2+ (radical uranila), é solúvel e de maior preocupação para o meio ambiente, pois 

tem facilidade de hidrolisar, formar espécies iônicas ou precipitar pela ação da água 

(CLARK et al, 1995). A equação de oxirredução para o urânio pode ser escrita como:  

 

                                U4+  +  2H2O         UO2
2+  +  4H+  + 2 e-                                      (8) 

 
O urânio é liberado para o meio ambiente naturalmente pelo processo de 

lixívia. Carbonato e bicarbonato estão presentes em concentrações significativas em 

águas naturais, e são fortes agentes complexantes para os íons actinídios. Como 

por exemplo, podemos citar a formação do íon tricarbonatouranato(VI),  

[UO2(CO3)3]
4-, que se dá segundo a reação abaixo (VOGEL, 1981, GRENTHE et al, 

2003): 

                                   UO2
2+  +  3CO3

2-  →  [UO2(CO3)3]
4-                                         (9) 

 

Os carbonatos complexos são os compostos mais característicos do urânio. 

Formados pelo íon uranila UO2
2+ desempenham um papel importante na tecnologia 

química do urânio. O UO2
2+ pode facilmente formar complexos com vários tipos de 

ligantes: ligantes inorgânicos como NO3
-, Cl-, CO3

2-, SO4
2- e com ligantes orgânicos 

como CH3COO-, C2O4
2-. O grupo carbonato ocupa o primeiro lugar na série da 

ordem de deslocamento dos ligantes CO3
2- ≥ O2

2- > OH- > F- > CH3COO- ≥ C2O4
2-, 

isto indica uma grande estabilidade dos complexos de carbonato com o íon uranila. 

O urânio (VI) tem uma coordenação química dominada pelas propriedades do íon 

uranila, UO2
2+, que apresenta estrutura linear e é muito estável cinética e 

termodinamicamente. O íon carbonato tem configuração planar e representa um 

triângulo regular, o comprimento das ligações C-O é de 1,25 Å. O íon carbonato 

ocupa duas posições de coordenação nos compostos de carbonato de uranila e 

forma um anel de quatro membros com o íon uranila. Na Figura 2 temos a 

representação da ligação uranila-carbonato (CHERNYAEV, 1966). 
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Figura 2: Representação esquemática da ligação dos íons UO2
2+ e CO3

2- 

 
 

 

Figura 3: Distribuição do cátion uranila e dos carbonatos complexos 

de uranila, dependente do pH (RAFF et al, 1999) 

 

A complexação é um fator dominante, influenciando a especiação do urânio. 

Alterando a carga e composição do íon em solução, a complexação do UO2
2+ com 

carbonato pode interferir significativamente no seu processo geoquímico como, 

sorção, precipitação, dissolução, equilíbrio redox, solubilidade, radiólise, hidrólise, 

entre outros (CLARK et al, 1995). A Figura 3 apresenta a distribuição dos complexos 

do íon uranila no sistema água/carbonato. Os grupos carbonato são situados 

perpendicularmente ao átomo de urânio, formando uma geometria do tipo 

bipirâmidal hexagonal e podem ser representados através da estrutura da Figura 4 

(CHERNYAEV, 1966). 
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Figura 4: Representação esquemática da estrutura do íon  

tricarbonatouranato(VI) 

 
 

 
 Os complexos de urânio têm comportamento químico não muito flexível, 

sendo influenciado pela variação das condições que o fazem permanecerem em 

solução ou precipitar; essa característica torna-se importante quando se necessita 

de purificação do urânio (CHERNYAEV, 1966; HISKEY, 1979). 

A estabilidade do íon complexo está relacionada a dois fatores: a capacidade 

de complexação do íon envolvido, isto é, a capacidade de doar elétrons e as 

características do ligante. Quanto às características do ligante, o efeito quelato é 

muito importante, ou seja, se o complexo for formado por um ligante bidentado ou 

multidentado (substâncias que possuem dois ou mais grupos doadores de pares de 

elétrons), ele se torna mais estável do que um ligante monodentado. Quanto maior o 

número de pontos de ligação ao íon metálico, maior será a estabilidade do complexo 

(VOGEL, 1981). A estabilidade dos complexos é determinada pela energia de 

ligação metal-ligante (M-L). A constante de estabilidade (de formação) do íon 

complexo tricarbonatouranato(VI) é expressa quantitativamente por meio da 

equação abaixo. Quanto mais estável for o complexo, maior será a sua constante de 

estabilidade, ou seja, menor será a tendência do íon complexo se dissociar em seus 

íons constituintes. 

   

Para o ion tricarbonatouranato(VI) a constante de dissociação é dada por: 
 
 
                             K dissociação  =  1/ K formação  =  5,0x10-19                                       Eq. 3 
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A constante de dissociação do complexo tem um valor muito baixo, não 

havendo a formação de precipitados, o que indicaria a hidrólise do complexo 

tricarbonatouranato(VI). Na química dos actínideos, a primeira série genérica a ser 

estabelecida foi a dos complexos carbonatos de uranila, em que se encontram 

classificados de acordo com a quantidade de íon carbonato. Nesses compostos o 

íon uranila tem número de coordenação seis. Com a transição do 

tricarbonatouranato(VI), composto no qual todas as seis posições de coordenação 

estão ocupadas pelos três grupos carbonato, no composto monocarbonato de 

uranila, UO2CO3, as posições de coordenação vagas são ocupadas por grupos 

hidroxi ou ligantes aquo. Como por exemplo, no caso dos sais de amônio, existe a 

série de compostos dos carbonatos complexos e dentre eles temos o conhecido 

composto tricarbonatouranato(VI) de amônio (TCAU). No estudo das propriedades 

dos compostos desta série, o ion [UO2(CO3)3]
4-, mostra-se como o de maior 

resistência à hidrólise em solução aquosa (CHERNYAEV, 1966).   
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Rejeito contendo urânio  

 
 O rejeito utilizado neste trabalho é especificado como “água carbonatada”, o 

qual foi cedido pela Fábrica de Combustível Nuclear (FCN). Este rejeito é 

proveniente do processo de reconversão do gás hexafluoreto de urânio. O volume 

cedido foi de aproximadamente 40 L. A FCN encaminhou com o rejeito um boletim 

de analise com valores típicos da concentração dos principais componentes para 

este tipo de rejeito (veja-se o item 4.1, Tabela 4).  

 

3.1.1 Composição química do rejeito 

 

A determinação da composição química do rejeito recebido da INB foi 

realizada focando as concentrações de: urânio, por espectrofotometria no UV pelo 

método do Arsenazo (Sawin, 1961); íon amônio (NH4
+) pelo Método Nessler (ASTM, 

1995); carbonato por titulação acido/base (VOGEL, 1981); fluoreto, através de 

cromatografia de íons, o pH foi determinado utilizando pHmetro Digmed DM-22.  

 

3.1.1.1 Determinação da concentração de urânio 

 

 

 

 A determinação dos íons urânio(VI) foi realizada pelo método do Arsenazo(III) 

utilizando espectrofotômetro de UV-visível FEMTO 800 XI. Inicialmente foram 

construídas duas curvas analíticas utilizando solução padrão de urânio para 

absorção atômica de 1004 mg L-1 em ácido nítrico 1,2% em massa da Sigma-Aldrich. 

Foram preparadas duas soluções padrões: 100 mg L-1 e 10 mg L-1. Foram 

construídas duas curvas analíticas: faixa de concentração de 0,5 a 10 mg L-1, para 

analisar o rejeito original, e concentração de 0,25 a 2 mg L-1, para analisar os 

permeados, que devem apresentar baixa concentração de urânio. Devido à “água 

carbonatada” apresentar alta concentração de íons amônio, a amostra foi aquecida a 

aproximadamente 60 °C até a total eliminação de NH3, que interfere no ajuste do pH 

no intervalo de 1 a 2, especificado pelo método. Após esta eliminação, a amostra foi 
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avolumada novamente em balão de 10,00 mL com ácido nítrico 0,01 mol L-1. Uma 

alíquota de 5 mL da amostra foi transferida para balão volumétrico de 10,00 mL, e 

adicionou-se 0,4 mL de solução de arsenazo(III) 0,1%, preparado com ácido nítrico 

0,01 mol L-1 e completou-se o volume com ácido nítrico 0,01 mol L-1. A solução de 

referência (teste em branco) foi preparada nas mesmas condições, sem a adição da 

alíquota da amostra. A leitura da absorbância do complexo urânio/arsenazo(III) das 

amostras foi realizada no comprimento de onda 650 nm.  

 

3.1.1.2 Determinação de nitrogênio amoniacal (N-NH3) 

 

Para a determinação do nitrogênio amoniacal foi utilizado o Método Nessler. 

onde o NH3 reage com o chamado reagente de Nessler (KI + HgI2 + KOH). O limite 

de detecção do método é 9 mg L-1. Uma alíquota de 1 mL da amostra foi transferida 

para balão volumétrico de 1000 mL e completado com água Milli-Q (0,055 µS/cm). 

Inicialmente o aparelho foi zerado realizando a leitura de uma solução 

água/reagentes de Nessler. Pipetou-se 1 mL da amostra preparada acima e 

transferiu-se para a cubeta do aparelho completando-se com água Milli-Q até o 

volume de 10 mL indicado na cubeta, em seguida adicionou-se quatro gotas de cada 

reagente Nessler, agitou-se levemente. A cubeta foi colocada no compartimento de 

leitura. A reação entre o NH3 e os reagentes produz uma coloração amarela na 

amostra. A intensidade da cor é diretamente proporcional à concentração de NH3 na 

amostra e a cor amarela na absorbância máxima (ε = 3,7 x 103) é medida a 466 nm. 

A concentração é dada em mg L-1 de nitrogênio amoniacal. Para converter em íon 

amônio (NH4
+) multiplica-se o valor pelo fator de conversão 1,216 (relação molar 

entre NH3 / N) (ASTM, 1995). 

 

3.1.1.3 Determinação do carbonato 

 

A determinação do carbonato foi realizada por titulometria utilizando solução 

de HCl 0,1000 mol L-1 padronizado. Para a titulação do carbonato foi utilizado o 

indicador fenolftaleína, que apresenta faixa de viragem de 8,0 a 9,6. Uma amostra 

de 0,25 mL da água carbonatada foi acrescentado 25 mL de água destilada e 

adicionou-se três gotas de fenolftaleína, em seguida titulada com HCl 0,1000 mol L-1 

padronizado sob agitação até a viragem de rosa para incolor. Este volume 
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corresponde à metade do carbonato presente na solução. A titulação dá-se de 

acordo com a reação a seguir. O cálculo é feito a partir da média de três titulações 

concordantes (VOGEL, 1981).  

 

                                       CO3
2-  +  HCl  →  HCO3

- +  Cl-                                  (10) 
 

3.1.1.4 Determinação de fluoreto 

 

 O fluoreto foi determinado por cromatografia de íons. A cromatografia é 

baseada na técnica de cromatografia de troca iônica, um modo de cromatografia 

líquida, que se fundamenta no fenômeno de troca iônica associada à detecção 

condutimétrica e supressão química. Essa técnica é muito utilizada para 

determinações de ânions inorgânicos devido à alta precisão dos resultados. O 

cromatógrafo utilizado foi o modelo ICS-1000 da DIONEX.  

 

3.2 Membranas 

 

As membranas utilizadas neste estudo são de nanofiltração, foram cedidas 

pela Dow/Brasil e identificadas como Developmental NF e Developmental SWNF; 

para simplificar a citação neste estudo serão adotados novos códigos, os quais 

passam a ser escritos como NF e SW, respectivamente. Essas membranas na 

época em que foram cedidas não eram comerciais e desta forma não foi revelada a 

composição das mesmas. Desta forma, as membranas foram caracterizadas 

inicialmente quanto à estrutura química e morfológica, seguida das propriedades de 

transporte. Essas caracterizações foram realizadas antes e após os experimentos.  

 

3.2.1 Caracterização das membranas de nanofiltração 

 

As membranas NF e SW foram caracterizadas quanto aos parâmetros 

morfológicos, sendo: estrutura química por infravermelho (IR-FTIR); infravermelho 

equipado com elemento de refletância total atenuada (ATR-FTIR) e morfologia 

superficial pelas técnicas de microscopia eletrônica de varredura por emissão de 

campo (MEV-FE) e microscopia de força atômica (AFM). Também foram realizadas 

medidas de ângulo de contato; potencial zeta; análise termogravimétrica (ATG) e 
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fluorescência de raios-X (FRX). A porosidade das membranas foi estimada através 

da medida da retenção de solutos polidispersos (cut-off). As propriedades de 

transportes das membranas de nanofiltração foram avaliadas através do fluxo 

permeado, permeabilidade hidráulica e rejeição aos íons cloreto e sulfato. Estas 

propriedades dependem somente da camada seletiva da membrana, é ela que 

estará mais exposta a ação do rejeito. Desta forma, é de fundamental importância 

avaliá-las antes e após contato com o rejeito.  

 

3.2.1.1 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier  

    (IV-FTIR) 

 

Neste trabalho foi utilizada a espectroscopia de infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) e espectroscopia de infravermelho equipado com 

elemento de refletância total atenuada (ATR-FTIR). Com estas técnicas é possível 

detectar a presença de grupos funcionais através de bandas de vibração-rotação 

desses grupos. A camada seletiva das membranas foi monitorada com a finalidade 

de avaliar possíveis alterações provocadas pelo contato com o rejeito. Quando uma 

molécula absorve a radiação no infravermelho situado entre 4000 e 666 cm-1, 

surgem bandas que correspondem a uma série de mudanças de energia vibracional 

e rotacional. A intensidade das bandas é expressa como transmitância (T) ou 

absorbância (A). A transmitância é a razão entre a energia radiante transmitida pela 

amostra e a energia radiante que nela incide; a absorbância é o logaritmo na base 

10 do recíproco da transmitância, isto é, A = log10 (1/T) (SILVERSTEIN, 1991). 

Nesta técnica a camada superficial da membrana foi separada do suporte por 

tratamento com N,N-dimetil acetamida (DMA), o qual dissolve somente o suporte de 

poli(eter sulfona), deixando a camada superficial íntegra. A camada superficial foi 

lavada com acetona três vezes e seca por 12 h à temperatura ambiente. A amostra 

foi preparada na forma de pastilha de KBr a 2% m/m. A leitura foi conduzida em 

equipamento Perkin Elmer Spectrum One FT-IR Spectometer. Cada espectro é 

resultado da média de 16 varreduras coletadas na faixa de 4000 a 500 cm-1 e 

resolução de 4 cm-1. As análises foram realizadas à temperatura ambiente. 
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3.2.1.2 Espectroscopia no Infravermelho por transformada de Fourier 

    equipado com elemento de refletância total atenuada (ATR-FTIR)  

 

Esta técnica foi utilizada porque neste caso não há a necessidade de retirar a 

camada seletiva, como na análise por IR-FTIR. A análise é feita diretamente na 

superfície da membrana. A profundidade de penetração no ATR-FTIR é dependente 

do número de onda incidente. Em número de onda na faixa 4000-2600 cm-1 a 

profundidade de penetração é da ordem de 200 nm, sendo mais sensível a camada 

superficial, enquanto que em número de onda menor de 2000 cm-1 a profundidade 

de penetração é 300 nm, o qual é ideal para analisar ambas as camadas, superficial 

e do suporte (TANG et al, 2009). Os espectros foram obtidos utilizando um 

espectrômetro Nicolet 6700-Thermo Scientific instrument com cristal de ZnSe em 

ângulo de incidência de 45° (0,4–0,6 µm de profundidade - TANG et al, 2007). A 

camada superior da membrana foi pressionada contra uma janela onde se encontra 

o cristal de ZnSe. Pelo menos duas áreas foram analisadas para cada amostra. 

Cada espectro é resultado da média de 64 varreduras coletadas na faixa de 4000 a 

650 cm-1 e resolução de 2 cm-1; o background foi feito a cada 10 min. para evitar a 

interferência da atmosfera. As análises foram realizadas à temperatura ambiente.  

 

 

3.2.1.3 Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo (MEV- FE) 

 

A caracterização morfológica é fundamental para se obter informações 

adicionais sobre a estrutura das membranas. A microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) é a técnica mais utilizada para caracterizar membranas, permitindo a 

investigação de modo simples e rápido observar a morfologia da superfície e seção 

transversal de membranas de ultrafiltração (UF) microfiltração (MF), e em alguns 

casos, membranas de nanofiltração (NF), com alta resolução (0,2-5 nm). Seu 

funcionamento se baseia no efeito termiônico de emissão de elétrons. O MEV-FE é 

um microscópio eletrônico que utiliza elétrons por efeito de emissão de campo para 

obter as imagens, conhecido como emissão fria.  

O MEV-FE utiliza filamento de monocristal de tungstênio na forma de um fio 

com uma ponta extremamente fina, desta forma consegue-se obter maior emissão 

de elétrons que o MEV tradicional e consequentemente maior densidade de corrente 
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e brilho, atingindo maior resolução (1-2 nm). A preparação das amostras para a 

observação é simples, consistindo da fixação de uma pequena amostra de 

membrana (~0,5 x 0,5 cm) em porta amostra próprio para MEV e recoberta com uma 

fina camada de material condutor, geralmente ouro, por evaporação sob alto vácuo, 

para prevenir o acumulo de campos elétricos estáticos devido à irradiação elétrica 

durante a produção da imagem. 

As membranas após serem testadas, foram armazenadas em água até serem 

selecionadas para caracterização. Por isso a amostra deve ser tratada antes da 

análise microscópica conforme segue: A membrana foi imersa em etanol por 24 h 

seguido por 24 h em n-hexano, seca a 25 °C por 30 min e em seguida seca a 60 °C 

por 30 min. Este procedimento é necessário a fim de evitar o colapso dos poros 

durante a secagem, devido à alta tensão superficial da água. O microscópio MEV-FE 

utilizado foi um JEOL, modelo JSM6710F. 

 

3.2.1.4 Microscopia de força atômica (AFM) 

 

 A microscopia de força atômica é uma técnica que vem sendo muito utilizada 

na avaliação da topografia de membranas poliméricas (BOWEN e DONEVA, 2000b; 

SIMÃO et al, 2001; FREGER et al, 2002; HODAKOVSKA e KLEPERIS, 2011, HILAL 

et al, 2003). A grande vantagem do AFM sobre outras técnicas é a possibilidade de 

gerar imagens com alta resolução da superfície da membrana sem a necessidade de 

um recobrimento condutor, como no caso de MEV. Com esta técnica é possível 

obter informações da imagem topográfica e de contraste de fase, e relacioná-las 

com as propriedades da membrana. A imagem de contraste de fase fornece 

detalhes que não são claramente observados na imagem topográfica (SIMÃO et al, 

2001, DOURADO et al, 2012).  

 Existem três modos de operação básicos do AFM: modo de contato, modo de 

não-contato e modo intermitente. A distância agulha-amostra determina o modo de 

operação. O modo de contato é o mais utilizado, nele a agulha é colocada em 

contato com a amostra. No modo de não contato a haste pode ou não tocar a 

superfície da amostra. No modo intermitente a haste e a agulha são colocadas 

próximas a amostra até que a agulha toque levemente a mesma (SIMÃO et al, 2001, 

BOWEN e DONEVA, 2000a).  
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Das imagens de AFM da superfície das membranas, várias informações 

qualitativas e quantitativas podem ser obtidas, como a rugosidade e a porosidade, 

por exemplo. As imagens apresentam regiões claras que identificam os picos e as 

regiões escuras são os poros.  

A imagem de contraste de fase é adquirida ao mesmo tempo da imagem 

topográfica. A imagem de contraste de fase revela bordas e não é afetada por 

grandes diferenças de altura, ela proporciona uma clara observação de 

características sutis da amostra, que podem ser ocultadas pela topografia rugosa da 

superfície. Como exemplo, as membranas poliméricas apresentam duas regiões 

distintas, uma densa e outra porosa. A imagem de contraste de fase permite 

distinguir essas duas regiões, que não podem ser discernidas na imagem de 

topografia.  

 As imagens de AFM da superfície das membranas imersas no rejeito por 24, 

48 e 72 h e a original foram obtidas em um microscópio WiTec Raman Sensitivity 

instrument, utilizando agulha com raio nominal de 10 nm no modo de contato.  

 Esta técnica possibilitou avaliar a topografia e a rugosidade superficial das 

membranas. Foram obtidas imagens em diferentes áreas: 0,25 µm2, 4 µm2, 25 µm2 e 

100 µm2 e tratadas no programa Witec Project do AFM, seguido das medidas de 

rugosidade. 

 

3.2.1.5 Ângulo de contato 

 

O ângulo de contato é uma técnica muito difundida para medir a 

hidrofobicidade de materiais sólidos (SCHÄFER  et al, 2005). Em tecnologia de 

membranas o ângulo de contato é uma característica física que representa o 

balanceamento entre as energias de interface, isto é, o quanto o liquido consegue 

molhar a superfície em contato. É dito que uma superfície é hidrofílica quando o 

liquido colocado em contato se espalha na superfície, resultando em um ângulo de 

contato menor que 90°. Ângulo de contato igual a 90° é definido como o limite entre 

a condição de molhabilidade e de não molhabilidade. 

Uma superfície hidrofóbica, ao contrário, repele o liquido, resultando em um 

ângulo de contato maior que 90°. As superfícies são regiões de maior energia, 

criando uma tensão na superfície do material. O ângulo de contato é uma função da 

tensão superficial (ou energia livre da superfície). A tensão superficial pode ser 
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definida como o trabalho necessário para aumentar a superfície em uma unidade de 

área de nova interface no sistema, por um processo isotérmico e reversível (SHAU, 

1975).   

O ângulo de contato é expresso pelo símbolo θ, é descrito pela equação de 

Young em equilíbrio termodinâmico entre este sistema de três interfaces: solido, 

liquido e vapor. Assim, o ângulo de contato representa uma medida quantitativa do 

processo de molhabilidade (SCHÄFER  et al, 2005).  

Na superfície dos sólidos existem variações microscópicas, por exemplo, 

rugosidade do material, porosidade, alteração da superfície, heterogeneidade da 

superfície e contaminação da solução e/ou superfície do sólido, os quais têm efeito 

acentuado nas propriedades de superfície. Desta forma, qualquer propriedade de 

superfície solida determinada experimentalmente, sofrerá variações, resultado das 

diferenças intrínsecas entre as amostras (ROSA, 1997).   

Um goniômetro Data Physics modelo OCA-15EC e o software SCA20 foram 

utilizados para processamento dos dados e avaliar a natureza hidrofílica/hidrofóbica 

das membranas através de medidas do ângulo de contato. As medidas foram 

realizadas nas membranas previamente limpas e secas com n-hexano. O líquido 

utilizado foi água Milli-Q (γ = 72 x 10-3 N m-1). Foi depositada uma gota dessa água 

(~1 µL) na superfície da membrana. Após a captura da imagem, a linha base foi 

ajustada e os ângulos direito e esquerdo formados entre a gota de água e a 

superfície da membrana foram medidos pelo software. Em cada amostra foi 

realizado no mínimo 3 medidas em pontos distintos da amostra e calculada a média 

e o desvio padrão.  

 

3.2.1.6 Potencial zeta 

 

A curva do potencial zeta e o ponto isoelétrico (PIE) das membranas foram 

determinados por medidas de potencial de escoamento. Quando uma solução passa 

através de uma membrana por pressão hidráulica ou por um gradiente de potencial 

elétrico, uma série de fenômenos eletrocinéticos ocorrem devido a interações entre a 

solução e a membrana. O potencial de escoamento é um desses fenômenos, e é 

definido como a razão da medida do potencial elétrico e a diferença de pressão 

hidrodinâmica aplicada (∆P), a qual é dada pela equação de Helmholtz-
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Smoluchowsk (SCHÄFER  et al, 2005). O potencial de escoamento é sensível à 

alteração da concentração do sal; desta forma, quando uma solução passa através 

de uma membrana carregada por uma diferença de pressão, ele pode ser facilmente 

medido.  

 Através do potencial de escoamento pode-se estimar o potencial zeta (ζ), que 

é o potencial no plano de cisalhamento entre a camada superficial compacta e da 

superfície dos poros da membrana. O potencial zeta fornece informações sobre a 

carga superficial da membrana e a distribuição de cargas dentro da dupla camada 

elétrica em diferentes pH, pois o pH afeta a seletividade da membrana devido à 

protonação e desprotonação do grupo funcional da camada seletiva (VERÍSSIMO   

et al, 2006, NANDA et al, 2010). O PIE da membrana indica a igualdade entre as 

cargas positivas e negativas, onde a rejeição da membrana é mínima (BOUSSU et 

al, 2006). 

 A determinação do potencial zeta foi conduzida em um equipamento SURPAS 

(Anton Paar). HCl 0,1 mol L-1 e NaOH 0.1 mol L-1 foram empregados na titulação e 

um pH entre 2 e 10. O potencial zeta e a carga superficial das membranas foram 

estimados através da equação de Helmholtz-Smoluchowsk (MULDER, 2000; 

SCHÄFER  et al, 2005, NANDA et al, 2010). As dimensões das amostras de 

membranas para analise foram de 76 mm x 26 mm e fixadas entre duas placas de 

vidro (BOUSSU et al, 2006).  

 

3.2.1.7 Análise termogravimétrica (TGA) 

 

 A análise termogravimétrica é a técnica na qual a mudança de massa de uma 

substância é medida em função da temperatura (ou tempo) enquanto esta é 

submetida a um programa de aquecimento. Ao sofrer degradação, o material perde 

massa, sob a forma de produtos voláteis, e o sensor registra essa perda de massa. 

O resultado da análise é mostrado sob a forma de um gráfico cuja abscissa contém 

os registros de temperatura (ou tempo) e a ordenada, o percentual em massa 

perdido (ou ganho). Em geral, as análises são realizadas sob fluxo de um gás inerte 

(N2 ou Ar) onde a amostra é termicamente mais estável que sob atmosfera de ar 

(LUCAS et al, 2001). 

A análise termogravimétrica foi realizada com o objetivo de melhor analisar o 

efeito do rejeito na estrutura das membranas. Os experimentos foram conduzidos 
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em um analisador NETZSCH STA 409 sob fluxo de argônio de 5 mL min-1 e taxa de 

aquecimento de 10 °C min-1 no intervalo de temperatura de 10 a 900 °C. A camada 

superficial de cada membrana foi separada do suporte conforme descrito no item 

3.1.2.1.3.  

 

3.2.1.8 Fluorescência de raios-x (FRX) 

 

O FRX é uma técnica não destrutiva que permite uma análise qualitativa e 

quantitativa, estabelecendo uma proporção em que cada elemento se encontra 

presente. A fluorescência de raios-x utiliza uma fonte de radiação gama (ou radiação 

x de alta energia) para excitar os átomos da superfície da amostra. Os fótons 

emitidos pela fonte são absorvidos pelos átomos da amostra, através de efeito 

fotoelétrico, deixando-os excitados. Quando o átomo relaxa, emite raios-x 

fluorescentes. O espectro de energia correspondente com as transições eletrônicas 

(L → K, M → K ou M → L) é único para cada elemento, permitindo fazer sua 

identificação (ANJOS, 2000).  

 As membranas foram analisadas por um espectrômetro de fluorescência de 

raios-x por energia dispersiva (EDXRF-800HS Shimadzu) equipado com um detector 

de Si(Li) e tubo de raio-x de ródio. 

 

3.2.1.9 Rejeição de solutos polidispersos (cut-off)  

 

A rejeição de solutos polidispersos é uma técnica que tem sido muito aplicada 

para estimar tamanhos de poros de membranas de nanofiltração. Este método é 

conhecido como retenção nominal ou (cut-off), definida como sendo o valor da 

massa molar de uma espécie orgânica, para o qual a membrana apresenta rejeição 

superior a 90%. O (cut-off), das membranas de nanofiltração situa-se entre 100 e 

1000 Da, com poros inferiores a 2 nm (MULDER, 2000). Espera-se que a rejeição de 

orgânicos seja elevada, enquanto a rejeição de sais depende da carga e valência 

dos íons e carga da membrana. Entretanto, não existe uma relação direta entre a 

massa molar das moléculas orgânicas com o diâmetro médio dessas moléculas, pois 

moléculas de mesma massa molar, mas de natureza diferente, podem apresentar 

tamanhos distintos (BORGES et al, 2006).  
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Essas moléculas não possuem carga, desta forma, a rejeição ocorre 

exclusivamente pelo mecanismo de exclusão por tamanho. Outras características 

das moléculas devem ser consideradas, como forma e flexibilidade das moléculas, 

bem como a interação com o polímero da membrana e a ocorrência de polarização 

por concentração, fenômeno muito comum em processos de separação por 

membranas (MULDER, 2000, BORGES et al, 2006). Como exemplos, podemos citar 

algumas moléculas comumente utilizadas, tais como: dextranas, sucrose, pepsina, 

polietileno glicol (PEG). Apesar de existirem limitações quanto à aplicação e uso de 

solutos polidispersos como referência para determinar o tamanho de poro de 

membranas, é um método fácil e rápido, amplamente utilizado pelos fabricantes de 

membranas para dimensionar poros em membranas de nanofiltração, relacionando o 

tamanho do poro com a massa molar do soluto (ROHANI et al, 2011).   

As membranas testadas neste estudo foram: NF0, NF72h, SW0, SW72h e 

SW5000h.  Foram utilizados dois padrões de polietileno glicol (PEG) com valores de 

massa molar médio de 200 e 600 Da (Dalton), da Acros Organics. Essas massas 

molares são comumente utilizadas para caracterizar membranas de nanofiltração 

(MULDER, 2000; ESCODA et al, 2010, ROHANI et al, 2011). Inicialmente foi testada 

a membrana NF0 para definir o PEG a ser utilizado. Foram preparadas soluções na 

concentração 2 g L-1 de PEG 200 Da denominada A1 (alimentação 1) e PEG 600 Da 

como A2 (alimentação 2). Um disco da membrana NF0 (diâmetro 76 mm) foi imerso 

em água destilada por 1 h antes do teste. A membrana foi acomodada na célula, 

preenchida com água destilada à pressão de 5 bar, iniciou-se a compactação da 

membrana. A compactação foi atingida quando o fluxo permeado se apresentava 

constante após três leituras em intervalos de 20 min. O fluxo permeado (Jp) é 

calculado a partir da média das três medidas de vazão aplicando a equação 4 (veja-

se o item 3.2.2.1, Eq. 4).  

Após a compactação da membrana, a água da célula foi retirada e rinsada 

com um pouco da solução A1 para retirar a água residual da célula, em seguida 

adicionado 250 mL da solução A1. A permeação foi a 5 bar. 

Os 20 mL iniciais da solução permeada foram descartados, recolheu-se uma 

única alíquota que foi homogeneizada e desse volume foi retirada uma alíquota de 

50 mL denominada como P1 (permeado 1). Ao término, a membrana foi lavada com 

água até valor de fluxo permeado igual ou próximo ao valor inicial. Repetiu-se o 

mesmo procedimento para o PEG 600 Da, obtendo-se a alíquota P2. A 
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determinação da concentração do PEG nas soluções A1, P1 e A2, P2 foi realizada 

por HPLC (cromatografia liquida de alta eficiência) com detector por índice de 

refração, Shimadzu. A rejeição das membranas foi calculada através da equação 6 

(veja-se o item 3.2.2.2, Eq. 6), utilizando a área dos picos como Ca (concentração da 

alimentação) e Cp (concentração do permeado) dos PEG 200 e 600 Da. 

 

3.2.2 Propriedades de transporte das membranas  

 

 Neste trabalho serão utilizados dois tipos de sistemas nos testes de 

permeação do rejeito: sistema de permeação com célula com deslocamento frontal, 

denominado (dead-end) e sistema de permeação com célula de deslocamento com 

fluxo tangencial, denominado (cross flow). Este sistema será apresentado mais à 

frente. A Figura 5 apresenta um esquema desses dois modos de operação em PSM. 

 

 

 

Figura 5: Modelo esquemático das diferentes formas de operação dos PSM:           

(a) filtração frontal e (b) tangencial. 
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Na filtração tangencial a solução escoa de forma paralela à superfície da membrana, 

enquanto o permeado passa perpendicularmente à mesma. Nesse modo de 

operação o acúmulo de soluto na superfície da membrana é minimizado, 

possibilitando que a operação seja conduzida em regime estabelecido (BORGES et 

al, 2006). 

 

3.2.2.1 Fluxo permeado e permeabilidade hidráulica - Sistema de permeação 

     com deslocamento frontal (dead-end) 

 

 Neste sistema a pressão máxima de operação foi de 5 bar e é utilizado para 

pequenas quantidades de amostra (~350 mL) e para testes preliminares. Na filtração 

frontal a alimentação é perpendicular à membrana. Quando o solvente é puro e sem 

interação com o material da membrana, com o decorrer do processo, para uma dada 

pressão de operação, o fluxo permeado deve ser constante para os dois modos de 

operação (Figura 5 (a e b)). No caso de solução ou suspensão, o permeado passa 

através da membrana e o soluto é retido, acumulando-se na superfície da 

membrana. Esse modo opera em regime transiente, uma vez que a concentração de 

soluto aumenta na superfície da membrana com o tempo.  

Para avaliar o desempenho das membranas foram realizados testes de fluxo 

permeado e a determinação da permeabilidade hidráulica das membranas. Foi 

utilizado um sistema de permeação com célula de deslocamento frontal (dead-end) 

resistente a solvente com agitação magnética modelo XFOFU7601 Amicon, da 

Millipore, com capacidade de 350 mL, tanque de alimentação de 800 mL e pressão 

máxima de operação de 6,2 bar (0,62 MPa). O sistema foi pressurizado por ar 

comprimido seco, cuja função é carrear a solução do reservatório que alimenta a 

célula para permear a solução através da membrana de nanofiltração. A área efetiva 

da membrana deste sistema é de 0,0040 m2. A Figura 6 apresenta o esquema da 

montagem do sistema de permeação. 
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Figura 6: Diagrama esquemático do sistema de permeação de fluxo frontal 

  

 Para os experimentos foram utilizadas amostras de membranas circulares 

com 76 mm de diâmetro. Antes de colocar a membrana na célula, a mesma foi 

mergulhada em água por 2 h, com a finalidade de hidratar a membrana. Em seguida 

a membrana foi acomodada na célula e preenchida com água destilada à pressão 

de 5 bar e iniciou-se a compactação da membrana. A compactação é a acomodação 

da estrutura da membrana na pressão de operação. A compactação é atingida 

quando a vazão se apresenta constante após três leituras em intervalos de 20 min. 

O fluxo permeado (Jp) é calculado a partir da média das três medidas de vazão 

aplicando a equação 4.  

 

)(

)(3600)(
)(

2

1

12

mmembranadaárea

hsxsLVazão
hmLJp

−
−− =                                  Eq. 4 

 

O mesmo procedimento foi conduzido nas pressões de 4, 3, 2 e 1 bar. Para 

os processos que utilizam gradiente de pressão como força motriz, o fluxo permeado 

(J) é diretamente proporcional ao próprio gradiente de pressão, ou seja: 

 

                                                     J = Lp ∆P/L                                                       Eq. 5 

 

onde: Lp é a permeabilidade hidráulica da membrana, e depende das características 

da mesma e da solução utilizada, e ∆P/L é o gradiente de pressão através da 

membrana (BORGES et al, 2006). 
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Com os valores de fluxo permeado e pressão foi construído um gráfico de 

permeabilidade hidráulica (Lp). A permeabilidade foi realizada para ambas as 

membranas (NF e SW). No gráfico, a permeabilidade é o coeficiente angular da 

equação da reta para o solvente em questão, neste caso, água pura. A 

permeabilidade hidráulica indica se a membrana apresenta maior ou menor 

tendência a hidrofilicidade (afinidade com a água).  

 

3.2.2.2 Rejeição aos íons cloreto e sulfato 

 

 Após determinar a permeabilidade hidráulica, a água foi removida da célula e 

em seguida preenchida com uma solução de cloreto de sódio (1000 mg L-1, pH 7) e 

permeada à pressão de 5 bar. Os primeiros 50 mL foram descartados. Uma nova 

alíquota de 50 mL foi retirada e reservada, juntamente com uma amostra da solução 

de alimentação de cloreto de sódio. Para a rejeição do sulfato, a célula foi lavada 

com água Milli-Q a pressão de 5 bar. A água foi removida da célula e em seguida 

preenchida com uma solução de sulfato de sódio (1000 mg L-1, pH 7) à pressão de 5 

bar; o procedimento aplicado para o ensaio com NaCl foi repetido. A concentração 

de íons cloreto e sulfato na alimentação e no permeado foi determinada por 

condutividade (condutivímetro digital Digmed DM-23). 

A seletividade das membranas foi estimada pela rejeição (R), definida como 

sendo a fração de soluto retida pela membrana para uma dada concentração da 

solução de alimentação através da equação 5 (MULDER, 2000): 

 

                                                  ( ) 100% x
Ca

CpCa
R

−
=                                              Eq. 6 

 

onde, Ca é a concentração de soluto na alimentação e Cp é a concentração de 

soluto no permeado. O valor de condutividade do cloreto e do sulfato foi inserido nas 

respectivas curvas analíticas para cálculo das concentrações, seguido pelo cálculo 

das rejeições. 
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3.3 Resistência química da membrana ao rejeito 

 

 A resistência química das membranas foi avaliada através de três  

experimentos: testes estáticos (de curta duração e de longa duração), testes com 

soluções preparadas e testes dinâmicos. As membranas foram avaliadas em 

sistema de permeação de fluxo frontal,  e pressão máxima de operação de 5 bar.  

 

Testes estáticos de curta duração – Consistiu na imersão das membranas NF e SW 

no rejeito por até 72 h com objetivo de avaliar possíveis alterações na estrutura das 

membranas em condições reais de utilização; 

 
Teste estático de longa duração - Este teste consistiu na imersão das membranas 

NF e SW no rejeito, com o objetivo de avaliar o comportamento das membranas 

quando em contato com o rejeito por um longo período de tempo (5000 h); 

 
Testes com soluções preparadas – Este teste constituiu na imersão das membranas 

NF e SW soluções sintéticas sem urânio em diferentes pH, com objetivo de avaliar 

seu comportamento em soluções sem urânio; 

Testes dinâmicos – Consistiu de teste preliminar de permeação do rejeito com as 

membranas NF e SW, o qual permitiu avaliar sua seletividade ao íon urânio do 

rejeito.  

 

3.3.1 Testes estáticos de curta e longa duração 

 

 A resistência química das membranas NF e SW foi avaliada utilizando o 

seguinte procedimento: discos de ambas as membranas com 76 mm de diâmetro 

foram devidamente identificadas e caracterizadas previamente conforme descrito 

nas seções 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Em seguida as membranas foram imersas em 250 mL 

do rejeito “água carbonatada” em sistema fechado à temperatura ambiente. Para os 

testes de curta duração as membranas permaneceram imersas por 24, 48 e 72 h. 

Após cada tempo de imersão as membranas foram retiradas do rejeito, lavada com 

água destilada e colocadas novamente na célula à pressão de 5 bar, onde foi 

determinado  o fluxo permeado e a rejeição aos íons cloreto e sulfato. Os testes de 



56 

 

imersão foram realizados em triplicata. Após a imersão no rejeito as membranas 

foram renomeadas como NF24h, NF48h, NF72h, SW24h, SW48h e SW72h. 

Após a imersão amostras das membranas foram selecionadas para 

caracterização por infravermelho, refletância total atenuada (ATR-FTIR), análise 

termogravimétrica (ATG), técnicas de microscopia eletrônica (MEV-FE e AFM). A 

carga superficial da membrana foi determinada pela medida do potencial zeta e a 

hidrofobicidade pelo ângulo de contato.   

Para o teste de longa duração, as membranas foram inicialmente 

caracterizadas conforme descrito nas seções 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Em seguida foram 

imersas em 250 mL de rejeito “água carbonatada” em sistema fechado à 

temperatura ambiente, As membranas permaneceram imersas por um período de 

sete meses (~5000 h). Ao término, as membranas foram retiradas do rejeito, lavadas 

com água destilada e caracterizadas novamente quanto ao fluxo permeado, rejeição 

ao íon sulfato e seletividade ao urânio. As membranas foram caracterizadas por 

ATR-FTIR, MEV-FE, AFM e potencial zeta e ângulo de contato. 

 

3.3.2 Testes estáticos com soluções preparadas 

 

 Com o objetivo de avaliar o comportamento da membrana em soluções 

sintéticas sem urânio, foram preparadas três soluções, duas sintéticas e uma a partir 

do rejeito original, a saber: 

 

Solução 1- Solução do rejeito original, pH 9,4 (tal como recebido da INB); 

Solução 2- Solução sintética sem urânio utilizando fluoreto de amônio e carbonato 

de amônio nas mesmas concentrações do rejeito original (Tabela 4); o pH foi 

ajustado a 9,4 com hidróxido de amônio 0,1000 mol L-1; 

Solução 3- Solução sintética sem urânio utilizando fluoreto de amônio e carbonato 

de amônio nas mesmas concentrações do rejeito original (Tabela 4), seu pH é 7,7; 

Solução 4- Solução do rejeito original cujo pH foi ajustado a pH 7,7 mediante adição 

de ácido sulfúrico 98% m/m. 

 

 Esta bateria de testes foi realizada somente com a membrana SW em uma 

única amostra para cada solução. Inicialmente a membrana foi caracterizada 

conforme descrito na seção 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Em seguida cada membrana foi imersa 
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em 250 mL de cada uma das soluções em sistema fechado à temperatura ambiente 

por 72 h. Após o tempo de imersão as membranas foram retiradas das soluções, 

lavadas com água destilada e colocadas novamente na célula à pressão de 5 bar, 

onde foram determinados o fluxo permeado e a rejeição aos íons cloreto e sulfato. 

 

3.3.3 Teste dinâmico  

 

 O teste dinâmico foi conduzido no mesmo sistema de permeação frontal, 

(dead-end). Um novo disco de ambas as membranas, NF e SW, foi inicialmente 

compactado à pressão de 5 bar, para determinar o fluxo permeado, conforme 

descrito na seção 3.2.2.1. Em seguida a água da célula foi vertida e preenchida com 

250 mL de rejeito; a célula foi fechada, e sob agitação magnética e pressão de 5 bar 

o rejeito foi permeado. Foram retiradas alíquotas de 50 mL de permeado após 24, 48 

e 72 h. A concentração de urânio de cada permeado foi determinada por 

espectrofotometria, conforme descrito na seção 3.1.1.1. 

 

3.4 Sistema de permeação com célula de deslocamento com fluxo tangencial 

(cross flow) 

 

  Para estes experimentos foi utilizada uma unidade de filtração de escala de 

laboratório, o qual possibilita obter dados rápidos e precisos de desempenho 

utilizando um volume mínimo de amostra. Nos processos de separação por 

membranas (PSM), a membrana é acondicionada no interior de elementos 

denominados “módulos”. O módulo é de aço inox e possui uma entrada de 

alimentação e outra de saída do concentrado, de forma a possibilitar a separação da 

corrente de alimentação da corrente que passa através da membrana e do 

permeado, bem como remover a corrente do concentrado, comumente denominado 

de retentado. Este módulo apresenta condições de escoamento igual às dos 

módulos de sistemas industriais, o qual permite obter informações sobre o processo, 

bem como parâmetros operacionais, como a relação entre a área de membrana por 

volume, necessária para o dimensionamento de unidade industrial, e a identificação 

de opções de aumento da eficiência do sistema. No escoamento tangencial a 

alimentação escoa paralelamente à superfície da membrana enquanto que o 
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permeado é transportado transversalmente pela membrana; esta prática reduz a 

retenção de material na superfície da membrana evitando o processo de 

polarização, fenômeno muito comum a todo processo de separação por membranas 

(BORGES et al, 2006).    

O sistema de filtração utilizado foi o módulo SEPA CF II Membrane Element 

Cell, da Osmonics. A Figura 7 mostra um diagrama esquemático deste sistema, o 

qual utiliza membrana com área de 140 cm2. Este modelo é muito utilizado para 

pesquisas e produção em pequena escala. Este sistema é simples, constituído de 

uma bomba de alta pressão (até 70 bar), manômetros, rotâmetro, banho 

termostático, reservatório de alimentação com volume máximo de 10 L para 

circulação da solução teste, um módulo que acomoda a membrana plana, válvulas e 

manômetros. Com este sistema pôde ser avaliado a influência do tempo de 

permeação no fluxo permeado e na rejeição das membranas. Neste sistema foram 

realizados dois diferentes testes de permeação do rejeito: 

 

Teste de permeação do rejeito – O objetivo deste teste foi avaliar o desempenho das 

membranas quanto à rejeição ao urânio e fluxo permeado com o tempo de 

permeação. Este teste foi realizado com retorno da solução de permeado para o 

tanque de alimentação; 

Teste de concentração do rejeito – Este experimento teve como objetivo avaliar a 

rejeição das membranas quando à permeação é realizada de forma contínua, isto é, 

sem o retorno da solução de permeado para o tanque de alimentação.  
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Figura 7: Diagrama esquemático do sistema de permeação de fluxo tangencial  

 

3.4.1 Teste de permeação do rejeito 

 
 As membranas NF e SW, na dimensão de 140 x 190 mm, foram inicialmente 

imersas em água destilada por 1 h. Em seguida, a membrana foi instalada no corpo 

do módulo na seguinte ordem: tela espaçadora de alimentação, com a função de 

permitir que a corrente de alimentação entre em contato com a superfície da 

membrana e possibilite a permeação, membrana, com a camada seletiva para baixo; 

ela é fixada através de quatro guias, que assegura um alinhamento correto da 

membrana no módulo e por fim a tela carreadora de permeado. O módulo foi 

fechado e acomodado no suporte do módulo (Figura 8), aplicando pressão de 20 bar 

com auxílio de um macaco hidráulico. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 8: Foto do modo de colocação da membrana no módulo: 

(a) módulo aberto com a membrana fixada e (b) módulo fechado 
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Colocaram-se 2 L de água destilada ajustada para pH 9,4 com NH4OH 0,1 

mol L-1  no tanque de alimentação. Um banho termostático foi usado para manter a 

temperatura da solução de alimentação em 20 ± 2 °C. Inicialmente foi determinada a 

permeabilidade hidráulica (Lp) das membranas NF e SW neste sistema nas 

pressões de 15, 10 e 5 bar e rejeição ao sulfato, conforme descrito nas seções 

3.2.2.1 e 3.2.2.2.  Após a determinação da permeabilidade, a água foi drenada e 

trocada pela solução de sulfato (1000 mg L-1, pH 9,4). 

 Ao término, a solução de sulfato foi drenada e a membrana lavada novamente 

com água destilada (pH 9,4) até atingir o valor inicial do fluxo na compactação, ou 

próximo. A água foi removida e em seguida adicionaram-se 2,5 L de rejeito no 

tanque de alimentação. O equipamento foi ligado e aguardou-se 5 min para circular 

o rejeito antes de aplicar a pressão. Em seguida, aplicou-se lentamente pressão no 

sistema até atingir 15 bar, aguardou-se a estabilização, e mediu-se o fluxo 

permeado. Aguardou-se 1 h e nova medida de fluxo foi efetuada. Foram recolhidos 

permeados a cada 3 h e o fluxo medido. Após cada recolhimento das alíquotas, a 

saída de permeado retornou para o tanque de alimentação. Foram recolhidos 18 

permeados de 50 mL em um período de 260 h. Os permeados foram devidamente 

identificados e reservados para determinação da concentração de urânio, amônia, 

carbonato e fluoreto. Repetiu-se o mesmo procedimento para a membrana SW.  

 

3.4.2 Teste de concentração do rejeito 

 

 O teste de concentração do rejeito foi realizado com objetivo de avaliar a 

rejeição das membranas quando à permeação é realizada de forma contínua, isto é, 

sem o retorno da solução de permeado para o tanque de alimentação. Esta 

condição simula um sistema industrial. Neste experimento as membranas NF e SW 

foram testadas com o mesmo procedimento mencionado na seção 3.4.1, sendo que 

os permeados foram retirados continuamente até atingir aproximadamente 80% de 

volume permeado em relação à solução de alimentação. Um volume mínimo é 

necessário para o equipamento não desligar automaticamente, aproximadamente 

0,5 L.  

 Neste experimento adicionou-se 2,5 L de rejeito no tanque de alimentação. O 

equipamento foi ligado e aguardou-se 5 min para circular o rejeito antes de aplicar a 

pressão. Em seguida, aplicou-se lentamente pressão no sistema até atingir 15 bar, 
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aguardou-se a estabilização e mediu-se o fluxo permeado. Aguardou-se 1 h e nova 

medida de fluxo foi efetuada. Foram recolhidos permeados de 500 mL cada em um 

período de 192 h. O fluxo foi medido ao longo da permeação até completar o 

volume. Os permeados e o concentrado foram devidamente identificados e 

reservados para determinação da concentração de urânio, amônia, carbonato e 

fluoreto. Repetiu-se o mesmo procedimento para a membrana SW. 

A Figura 9 apresenta o arranjo experimental utilizado nos testes de 

permeação e concentração do rejeito. 

 

 

 

 

Figura 9: Foto do arranjo experimental utilizado nos testes de permeação e 

concentração do rejeito. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Composição do rejeito 

 

 Juntamente com a amostra de água carbonatada, a INB forneceu um boletim 

de análise com uma composição média para esse tipo de rejeito, como mostra a 

Tabela 4. Inicialmente foram levantadas duas curvas analíticas para urânio em 

diferentes faixas de concentração de urânio: de 0,5 a 10 mg L-1 para analisar o 

rejeito original e de 0,25 a 2,0 mg L-1 para analisar os permeados (item 3.1.1.1). A 

Figura 10 apresenta as curvas analíticas do padrão de urânio. 

 

Tabela 4: Concentração de urânio e espécies químicas no rejeito da FCN 
. 

Composição química (mg L-1)  

Rejeito U F- CO3
2- NH4

+ pH 

Água Carbonatada 
(composição média 
fornecida pela INB) 

 
20,0 x 100 

 
3,3 x 102 

 
1,7 x 105 

 
7,9 x 104 

 
9,9 

Água Carbonatada 
(rejeito recebido) 

 
7,0 x 100 

 
5,2 x 102 

 
9,8 x 104 

 
7,0 x 104 

 
9,4 

 

 

 Na Tabela 4 encontram-se também os resultados das análises realizadas na 

amostra cedida para este trabalho. Nota-se que a composição média pode variar 

significativamente em relação a uma amostra de um reservatório particular, pois este 

rejeito é armazenado em grandes tanques. A concentração de urânio determinada 

neste rejeito foi de 7 mg L-1, muito acima do limite estabelecido para descarte no 

meio ambiente (2 x 10-2 mg L-1) pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Resolução nº 430, 2011). A quantidade de rejeito produzido na INB a cada 

produção em batelada é da ordem de 1300 L/dia. O grande volume armazenado ao 

longo desse tempo e o alto teor de urânio no rejeito justificam a perspectiva de 

recuperação do urânio, que poderá retornar para o processo produtivo de pastilhas 

de óxido de urânio.  
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 10: Curvas analíticas de U nas faixas:  

(a) de 0,5 a 10 mg L-1 e (b) de 0,25 a 10 mg L-1. 
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4.2 Caracterização das membranas de nanofiltração 

 

4.2.1 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR) 

 

Geralmente os fabricantes fornecem algumas informações sobre as 

características da membrana adquirida, que servem como parâmetros de 

comparação com outras membranas. Entretanto, as membranas NF e SW, cedidas 

para este trabalho pela Dow/Brasil, não eram membranas comerciais, não sendo 

revelada a composição das mesmas ou outra informação sobre as propriedades de 

transporte. Desta forma, iniciamos esta discussão por caracterizar as membranas 

quanto à estrutura química, através de IV-FTIR, para identificar os grupos funcionais 

presente nas membranas. Os espectros de IV-FTIR das membranas NF0 e SW0 são 

apresentados na Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Espectros no IV-FTIR das membranas NF0 e SW0. 

 

 Os espectros da camada seletiva das membranas apresentam bandas 

características de ligações N-H (3450 cm-1), ligações C-H de sistemas alifáticos        

(2960-2850 cm-1), C=O de amidas (1630-1690 cm-1). As bandas em 1488 e 1586  

cm-1, referente à ligação C=C de aromáticos. As bandas 1170, 1107, 1082 e 1014 

cm-1 são referentes à deformação axial de C-O, associadas com a presença do PVA 

(poli(álcool vinílico)), veja-se seção 4.3.2. Pode-se concluir que a estrutura química 

da camada de ambas as membranas é constituída por poliamida. Poliamidas têm 



65 

 

sido tradicionalmente consideradas como o polímero mais eficiente como barreira 

em membranas devido à sua alta seletividade (GARCÍA, 2010). A Tabela 5 

apresenta as atribuições das principais bandas de absorção da poliamida (PA) das 

membranas NF e SW. 

 

 

Tabela 5: Atribuição das principais bandas de absorção da poliamida das 

membranas NF e SW. 

 
Região (cm-1) 

Membrana NF 

Região (cm-1) 

Membrana SW 
 

Grupo funcional 

3410 3423 Deformação axial de N-H aminas aromáticas 

3071; 3038 3096; 3067 e 3036 Deformação axial de C-H aromático 

2963; 2932 e 2874 2968; 2933 e 2873 Deformação axial de C-H alifático 

1639 1641 Deformação axial C=O de amidas primárias 

1586, 1504 1586, 1504 Deformação axial de C=C aromático 

1488; 1447; 1456 e 1413 1488 e 1411 Deformação angular C-H sp3 

1324 e 1151 1324 e 1151 Deformação axial assimétrica e simétrica de 

SO2 

1295, 1244 e 1206 1295, 1244 e 1207 Deformação axial de C-N aromático 

1170; 1107; 1082 e 1014 1170; 1106; 1081 e 1014 Deformação axial de C-O  

 

 

4.2.2 Propriedades de transporte das membranas 

 

 As propriedades de transporte das membranas, fluxo permeado, 

permeabilidade hidráulica, rejeição das espécies iônicas cloreto e sulfato e “cut-off” 

da membrana, são parâmetros básicos de caracterização de uma membrana. Os 

testes foram realizados em célula de deslocamento frontal “dead-end” e pressão de 

5 bar. A Tabela 6 apresenta os valores de fluxo permeado e rejeição das 

membranas originais (NF0 e SW0). 
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Tabela 6: Valores de fluxo permeado e rejeições a cloreto e sulfato 

das membranas NF0 e SW0. 

 
Rejeição (%)  

Membrana 
Fluxo 

permeado 
(L m-2 h-1) Cl- SO4

-2 

NF0 26,4 ± 2,6 18,3 ± 6,5 98,3 ± 1,0 

SW0 29,6 ± 4,0 12,3 ± 5,0 99,2 ± 0,5 

 

 Esses valores representam a média de dez amostras de cada membrana dos 

testes realizados à pressão de 5 bar.  

 Os valores de fluxo permeado das membranas NF0 e SW0 mostram-se 

dentro dos valores típicos atingidos em processos que utilizam a pressão como força 

motriz. Sabe-se que o fluxo permeado depende da pressão aplicada e da resistência 

da membrana, Mulder (2000) apresenta valores de fluxo para pressão na faixa entre 

5 e 20 bar de 1,4 a 12 L m-2 h-1. Macnaughton et al, (2002) testaram várias 

membranas comerciais de nanofiltração em diferentes pressões, sendo que entre 5 

e 7 bar o fluxo variou entre 17 e 42 L m-2 h-1
. As rejeições de Cl- e SO4

2- encontram-

se dentro dos valores esperados para nanofiltração: Cl- de 0-70% e SO4
2- de 99%. A 

rejeição a espécies iônicas podem variar, pois dependem da concentração da 

solução de alimentação e das características da membrana (SCHÄFER  et al, 2005).  

 A permeabilidade hidráulica é uma característica própria da membrana e 

indica o quanto a membrana é permeável à água pura. A Figura 12 apresenta o 

gráfico de fluxo permeado versus pressão das membranas NF0 e SW0. O 

coeficiente angular da reta é a permeabilidade hidráulica da membrana (Lp) para o 

solvente utilizado, sendo obtidos os valores de 5,2 e 7,8 L m-2 h-1 bar, 

respectivamente. De acordo com os valores encontrados na literatura para 

membranas de nanofiltração, os valores de permeabilidade variam na faixa de 1,0 a 

6,6 L m-2 h-1 bar (PEETERS et al, 1998). A permeabilidade da membrana NF0 se 

encontra acima do valor máximo encontrado na literatura. A permeabilidade 

hidráulica pode ser correlacionada com o caráter hidrofílico/hidrofóbico do 

monômero utilizado na camada seletiva da membrana. Conforme já mencionado, a 

camada destas membranas é constituída de poliamida, que é hidrofílica, isto é, 

apresenta afinidade com a água (SCHÄFER  et al, 2005). 
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Figura 12: Gráfico do fluxo permeado versus pressão das membranas NF0 e SW0 

 

4.2.3 Rejeição de solutos polidispersos  

 

A porosidade das membranas foi estimada através de teste com polietileno 

glicol (PEG). Inicialmente foram testados dois padrões, PEG 200 Da e PEG 600 Da. 

A escolha destes cortes foi baseada na literatura para avaliar o coeficiente de 

rejeição a solutos neutros em membranas de nanofiltração (ESCODA et al, 2010, 

ROHANI et al, 2011). A Tabela 7 apresenta os valores de rejeição para PEG 200 e 

600 Da. 

 
 

Tabela 7: Rejeição da membrana NF0 ao PEG 200 e 600 Da 
 

 
Membrana 

Alimentação 
(área) 

Permeado 
(área) 

Rejeição 
(%) 

Fluxo inicial* 
(L m-2 h-1) 

Fluxo final** 
(L m-2 h-1) 

NF0-200 1181006 319854 73,0 27,60 28,50 

NF0-600 1359503 14392 99,0 28,20 29,10 

SW0-600 1253656 3197 99,7 30,10 30,45 

*Fluxo no inicio da permeação do PEG, concentração 2 g L-1, P = 5 bar 
** Fluxo no final da permeação do PEG 
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 Conforme pode ser observado, as membranas NF0 e SW0 apresentaram 

rejeições de 99,0 e 99,7% para PEG 600 Da. É também observado que o fluxo 

praticamente se manteve inalterado ao longo da permeação, podendo-se concluir 

que não ocorreu o fenômeno de polarização por concentração devido à deposição 

do soluto na superfície da membrana. Desta forma, as membranas apresentam o 

PEG 600 Da como cut-off.   

 

4.3 Resistência química das membranas ao rejeito 

 

4.3.1 Testes de curta duração 

 

 A resistência química das membranas foi avaliada por meio de testes de 

imersão das membranas no rejeito. Este teste teve como objetivo, avaliar o 

comportamento da membrana quando em contato com o rejeito real.  

Inicialmente foram realizados testes estáticos de curta duração, com objetivo 

de avaliar a ocorrência de alterações na camada superficial das membranas NF e 

SW quando imersas no rejeito por 24, 48 e 72 h. As membranas foram 

caracterizadas antes e após imersão no rejeito conforme descrito nas seções 3.2.2.1 

e 3.2.2.2. Os resultados são apresentados nas Tabelas 8 e 9.  

 A Tabela 8 apresenta os resultados dos testes estáticos de curta duração 

realizados com a membrana NF, com valores de fluxo permeado e rejeições aos 

íons cloreto e sulfato antes e após a imersão das membranas no rejeito por 24 a 72 

h. As membranas designadas por NF0 (testes em triplicatas) referem-se a 

membranas antes da imersão no rejeito pelos tempos definidos (24, 48 e 72 h). 

Observou-se que o fluxo permeado variou em no máximo 10% após a imersão da 

membrana no rejeito, sugerindo que a membrana NF é homogênea e estável nesta 

faixa de tempo.  
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Tabela 8: Rejeição e fluxo permeado da membrana NF antes e após imersão 

 no rejeito por vários períodos de tempo (P = 5 bar) 

 
Rejeição* (%)  

Membrana 
 

Fluxo 
Permeado* 
 (L m-2 h-1)  

Cl- 
 

SO4
2- 

NF0 25,8 ± 4,6 18,2 ± 9,8 97,9 ± 0,8 
 

NF24h 23,4 ± 2,7 8,0 ± 6,2 96,7 ± 1,3 
 

NF0 27,3 ± 2,3 20,1 ± 7,0 98,6 ± 0,9 
 

NF48h 24,7 ± 3,3 12,4 ± 6,6 97,8 ± 1,7 
 

NF0 24,6 ± 2,7 14,6 ± 8,5 98,4 ± 1,3 
 

NF72h 25,0 ± 2,7 10,5 ± 3,2 96,2 ± 2,8 
 

     *Correspondem à media de testes em triplicata  
  

 

 Quanto à rejeição ao cloreto, verificou-se que diminuiu após imersão da 

membrana ao rejeito em todos os tempos, e que essa redução foi menor com o 

aumento do tempo no rejeito.  A maior diferença foi percebida para os testes de 24 e 

48 h, apresentando redução na faixa 56-38%. A rejeição de sulfato não foi alterada 

significativamente para testes de curta duração (24-72 h). Esses resultados sugerem 

que a carga superficial da membrana não foi alterada pela exposição ao rejeito nesta 

faixa de tempo.  

A diferença nos resultados de rejeição de cloreto e sulfato pode ser explicada 

baseada nos mecanismos de separação em membranas de nanofiltração, os quais 

ocorrem por exclusão de tamanho e/ou exclusão por carga. No caso do cloreto (íon 

monovalente), a exclusão por tamanho prevalece, enquanto que a rejeição do 

sulfato (íon divalente), a rejeição ocorre principalmente via exclusão por carga 

(SCHÄFER et al, 2005) 

A Tabela 9 apresenta os resultados dos testes estáticos de curta duração 

realizados com a membrana SW, com valores de fluxo permeado e rejeições antes e 

após imersão no rejeito por até 72 h. Observou-se que o fluxo permeado apresentou 

um aumento em torno de 20% e com valores mais dispersos, indicando que a 

membrana apresenta certa heterogeneidade estrutural; entretanto, esse aumento foi 
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menor com o aumento do tempo (até 72 h), sugerindo que a camada superficial da 

membrana sofreu alguma alteração. A membrana NF apresentou um 

comportamento oposto, o fluxo permeado apresentou tendência de queda ao redor 

de 10% (Tabela 8). 

 

 
Tabela 9: Rejeição e fluxo permeado da membrana SW antes e após imersão  

no rejeito por vários períodos de tempo (P = 5 bar) 

 
Rejeição* (%)  

Membrana 
Fluxo 

Permeado* 
 (L m-2 h-1) 

 
Cl- 

 
SO4

2- 
SW0 33,4 ± 6,2 9,0 ± 5,5 98,5 ± 0,5 

SW24h 39,8 ± 4,8 3,6 ± 2,7 98,2 ± 0,1 

SW0 28,4 ± 1,0 15,1 ± 0,9 99,2 ± 0,6  

SW48h 34,0 ± 1,4 8,5 ± 0,9 99,0 ± 0,4 

SW0 26,6 ± 4,2 12,9 ± 1,8 99,1 ± 0,2 

SW72h 29,9 ± 4,8 10,0 ± 2,0 99,0 ± 0,2 

      *Corresponde à media de testes em triplicata  

 

 Quanto à rejeição de cloreto e sulfato, os valores obtidos encontram-se dentro 

dos valores esperados para membranas de nanofiltração (0-70% e > 99%, 

respectivamente) (SCHÄFER  et al, 2005). A rejeição ao sulfato não teve alteração 

significativa, aproximadamente 1%, no teste de curta duração (24-72 h), sugerindo 

que a carga superficial da membrana SW não foi alterada pelo rejeito. Entretanto, a 

rejeição ao íon cloreto apresentou uma queda para todos os tempos estudados: 60% 

após 24 h, 45% após 48 h e 22 % após 72 h. Pode-se também observar que essa 

redução diminuiu com o aumento do tempo de imersão.   

 É conhecido que membranas de nanofiltração possuem a habilidade de 

separar íons de diferentes cargas (monovalentes e multivalentes). O processo de 

separação em membranas de nanofiltração é regido pela combinação de dois 

mecanismos: exclusão por tamanho e exclusão por carga. Quando íons estão 

envolvidos a exclusão de Donnan é o principal mecanismo de retenção, embora 



71 

 

também a exclusão por tamanho possa contribuir na separação (SCHÄFER  et al, 

2005). 

Para entender essa diferença de comportamento entre as duas membranas, 

as superfícies das membranas foram analisadas por MEV-FE. A Figura 13 apresenta 

as micrografias das superfícies das membranas NF e SW antes e após imersão no 

rejeito por até 72 h.  

As micrografias confirmam que, após a imersão por até 72 h, houve alguma 

alteração na superfície das membranas. Pode-se observar que a superfície das 

membranas NF0 e SW0 (Figura 13 (a) e (b)) são bastante diferentes. A superfície da 

membrana SW0 apresenta uma textura, enquanto que a NF0 mostra-se 

completamente lisa e sem porosidade aparente. Após 24 h no rejeito (Figura 13 (c) e 

(d)), já se observa alteração na morfologia superficial para ambas as membranas. 

Uma estrutura granular pode ser distinguida na membrana NF24h (Figura 13 (c)), 

medindo ao redor de 30 nm, sugerindo fortemente uma alteração física na camada 

seletiva.  

O contato com o rejeito pode formar radicais livres ou íons, os quais podem 

causar outras reações, resultando na quebra da ligação ou formação de novas 

ligações (reticulação) (Ramachandhran, 1982). 

A membrana SW24h (Figura 13 (d)) apresenta superfície com estrutura na 

forma de microesferas, medindo ao redor de 15 nm. Após 48 h (Figura 13 (e) e (f)), 

observa-se o mesmo comportamento da NF24h, sendo que o tamanho da estrutura 

granular apresentou aumento de tamanho em ambas as membranas, medindo ao 

redor de 50 nm e 20 nm, respectivamente. Um aglomerado na superfície da 

membrana NF48h Figura 13 (e)), é observado, provavelmente descolamento da 

camada superficial alterada pelo rejeito.  

As membranas NF72h e SW72h apresentam grande diferença de 

comportamento na camada superficial (Figura 13 (g) e (h)). Observa-se na Figura 13 

(g) uma região sem aspecto granular e aparecimento de defeito superficial. Pode-se 

notar também o mesmo tipo de resíduo na Figura 13 (e), podendo também se tratar 

da camada superficial alterada. A micrografia da superfície da membrana SW72h 

apresenta uma estrutura completamente diferente das demais, com grande 

quantidade de aglomerados de tamanho ao redor de 100 nm.  
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(e)                                       (f) 
 
  

 

 

 

 
 
 
                             (g)                         (h) 
 

Figura 13: Micrografias de MEV-FE das superfícies das membranas antes e após 

imersão no rejeito: a) NF0, b) SW0, c) NF24h, d) SW24h, e) NF48h, f) SW48h,        

g) NF72h e h) SW72h (100.000x). 
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Foi realizado uma análise de fluorescência de raios-x (FRX) na superfície das 

membranas SW0 e SW72h, sendo revelado a presença de titânio (TiO2) nestas 

membranas. A Figura 14 apresenta os espectrogramas de fluorescência de raios-x 

das superfícies das membranas SW0 e SW72h. Podem-se observar picos referentes 

ao titânio nestas membranas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espectrogramas de FRX da superfície das membranas: 

(a) SW0 e (b) SW72h 

 

 Para comparação, foi realizado análise de fluorescência de raios-x também 

nas membranas NF0 e NF72h. Os espectrogramas de FRX são apresentados na 

Figura 15. Como pode ser observado, as membranas NF0 e NF72h não 

apresentaram titânio na sua superfície.  

(a) 

(b) 
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Figura 15: Espectrogramas de FRX das superfícies das membranas: 

(a) NF0 e (b) NF72h 

 

 

 Os resultados comprovam que as membranas NF e SW apresentam 

composições distintas. A utilização de titânio em membranas é bem conhecida e 

explorada. Kwak (2001), Schäfer (2005), Soroko (2009), entre outros, estudaram a 

inclusão de titânio na forma de nanopartículas na solução de recobrimento para 

preparar membranas de nanofiltração, com função de agente antibacteriano e 

melhorar as propriedades da membrana. Soroko (2009) descreve que a presença de 

titânio melhora a resistência à compactação da membrana, mas não altera o fluxo ou 

a rejeição.   

 

(a) 

(b) 
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4.3.2 Testes de longa duração 

 

Os testes de longa duração tiveram como objetivo avaliar o desempenho das 

membranas NF e SW após permanecerem imersas no rejeito por um período de 

5000 h (~7 meses). As membranas foram caracterizadas antes e após imersão no 

rejeito conforme descrito nas seções 3.2.2.1 e 3.2.2.2. Os resultados são 

apresentados na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Fluxo permeado e rejeição das membranas NF e SW antes e após 

imersão no rejeito por 5000 h (P = 5 bar) 

 
Rejeição (%)  

Membranas 
Fluxo permeado 

(L m-2 h-1) Cl- SO4
2- 

NF0 24,8 ± 0,1 11,7  99,0  

SW0 28,0 ± 0,1 2,3  97,8  

NF5000h 23,0 ± 1,2 5,3  83,0  

SW5000h 28,7 ± 1,1 2,3  63,3 

 

 

As membranas NF5000h e SW5000h, após serem retiradas do rejeito, 

mostraram a presença em sua superfície de uma película que aparentava estar 

solta. Estas películas foram removidas e reservadas para análise de IV-FTIR. 

Observa-se que o fluxo permeado da membrana NF5000h não foi significativamente 

alterado após imersão no rejeito por 5000 h, sendo comparável ao valor encontrado 

para a NF0. Neste caso a polarização por concentração não teve influência, pois o 

fluxo foi medido usando somente água (seção 3.2.2.1). O mesmo comportamento foi 

verificado para a membrana SW. Por outro lado, a seletividade da membrana 

NF5000h ao cloreto foi reduzida aproximadamente em 50%, a mesma proporção 

obtida para as membranas imersas no período de 24 a 72 h (Tabelas 8 e 9). Este 

resultado leva à conclusão que a rejeição a cloreto teve um limite mínimo de 

rejeição, independente do tempo de imersão.  Essa conclusão pôde ser confirmada 

também para a membrana SW, em que a rejeição de cloreto se manteve constante, 

2,3 %, para SW0 e SW5000h. Quanto à rejeição ao sulfato, este diminuiu ao longo 
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do tempo em ambas as membranas, sendo que a maior queda foi observada para a 

membrana SW5000h, 63,3 %, enquanto que para a NF5000h a rejeição foi de 

83,0%. A rejeição os íons sulfato ocorre via exclusão por carga (CHANG et al, 2012), 

sugerindo que as membranas ficaram mais sensíveis após a perda da película. As 

películas foram analisadas através de IV-FTIR, os espectros são apresentados na 

Figura 16. 

 

 

 

 

Figura 16: Espectrogramas de IV-FTIR das “películas” desprendidas das superfícies 

das membranas (a) NF5000h e (b) SW5000h. 

(a) 

(b) 
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A análise das bandas dos espectros de infravermelho obtidos das películas 

desprendidas da superfície das membranas NF5000h e SW5000h revelou que elas 

coincidem com o espectro do poli(álcool vinílico), comumente denominado PVA.  A 

Tabela 11 apresenta as bandas de absorção mais importantes na região do 

infravermelho do PVA.  

 

Tabela 11: Atribuição das bandas de absorção mais importantes do PVA  

 
Posição (cm-1) Intensidade Origem da banda 

3340 Muito forte Deformação axial O-H (hidroxila) 

2942, 2910, 2840 Forte Deformação axial C-H 

1446 Forte Deformação axial C-H e O-H 

1430 Forte Deformação angular CH2  

1376 Fraca Vibração CH2 

1326 Média Deformação C-H e O-H 

1235 Fraca Vibração CH2 

1144 Média Deformação axial C-C e C-O (cristalinidade) 

1096 Forte Deformação axial C-O e deformação O-H 

     Fonte: (WILEY, 1969) 

 

 O comprimento de onda 3340 cm-1 é relativo aos grupos hidroxilas e está 

relacionada com a quantidade de grupos hidroxilas na cadeia polimérica. Quanto 

mais hidrolisado, maior a absorbância neste comprimento de onda. A ausência de 

uma banda em 1740 cm-1, referente aos grupos carbonila associados aos grupos 

acetil, reforça a evidência de se tratar de PVA hidrolisado e reticulado.  

 A banda em 1144 cm-1, indicada pela seta na Figura 16, é relativa à 

cristalinidade do PVA, e a intensidade desta banda depende do grau dessa 

cristalinidade. 

A aplicação de uma cobertura extra de PVA em membranas de nanofiltração 

e osmose inversa vêm sendo estudado nos últimos anos com objetivo de melhorar 

as propriedades de transporte, proporcionar maior resistência ao ataque de agentes 

oxidantes (como o cloro), que é um candidato em potencial como agente de limpeza 

para redução do biofouling ou biorrecobrimento (interação entre micro-organismos 

na superfície da membrana e componentes da solução de alimentação) e a 
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prevenção da formação de incrustações (BORGES et al, 2006; RAO et al, 2003; 

TANG et al, 2007; RAMOS, 2008, QUANFU et al, 2011). 

 O PVA é um polímero hidrossolúvel, semicristalino, quimicamente estável e 

com habilidade de formar filmes densos. É produzido pela polimerização do acetato 

de vinila a poli(acetato de vinila), seguido por hidrólise a PVA. Essa reação é 

incompleta, resultando em polímero de diferentes graus de hidrólise. O grau de 

hidrólise afeta as propriedades químicas, a solubilidade e a cristalinidade (MANSUR 

et al, 2008). A Figura 17, apresenta os espectros de FTIR das membranas NF0 e 

NF5000h e SW0 e SW5000h. Os espectros NF0 e SW0 são referentes à camada 

seletiva da membrana nova, retirada do suporte conforme mencionado na seção 

3.2.1.1. Os espectros NF “película” e SW “película” referem-se à película 

desprendida das membranas após permaneceram por 5000 h no rejeito.  
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Figura 17: Espectrogramas de IV-FTIR das membranas: (a) NF0 e NF “película” 

(NF5000h) e (b) SW0 e SW ” película” (SW5000h) 

 

 
 Após a membrana SW5000h perder a camada de PVA, ela foi testada para 

permear o rejeito. O teste foi realizado na célula de fluxo frontal e pressão de 5 bar. 

A Tabela 12 apresenta o resultado dessa permeação. Não foi possível utilizar a 

membrana NF5000h para permear o rejeito. 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 
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Tabela 12: Resultados da permeação do rejeito nas membranas SW0 e SW5000h 

 
 

Membrana 
Fluxo 

permeado* 
(L m-2 h-1) 

Rejeição 

de urânio (%) 

Fluxo 
permeado** 

(L m-2 h-1) 
SW0 28,0 ± 0,1 94,0 ± 0,1 2,3 ± 0,1 

SW5000h 28,7 ± 1,1 73,0 ± 0,1 43,0 ± 0,1 

      * fluxo permeado com água destilada, P = 5 bar 
       ** fluxo permeado com o rejeito 

 

 Os resultados comprovam que a película desprendida é uma cobertura extra 

na camada seletiva da membrana, pois, a rejeição de urânio é aproximadamente 

20% menor que a rejeição com a membrana SW0. Pode-se observar também que a 

membrana SW5000h apresentou maior fluxo permeado, o que está em concordância 

com a confirmação da camada extra de PVA (Figura 16), que tem o objetivo de 

melhorar as propriedades de transporte da membrana, bem como proporcionar 

maior resistência ao ataque de agentes oxidantes. Esse resultado também concorda 

com os testes de rejeição do PEG 600 Da das membranas SW imersas por 72 h e 

5000 h no rejeito (Tabela 13): esta última apresentou rejeição bem mais baixa. 

 O rejeito “água carbonatada” apresenta elevada concentração de carbonato, 

o qual é um forte agente complexante para o urânio, formando diferentes complexos 

dependendo do pH (RAFF, 1999). Este rejeito se encontra em pH 9,4, e a espécie 

dominante é [UO2(CO3)3]
4-. A carga superficial de membranas de nanofiltração em 

geral é negativa neste pH (CHILDRESS et al, 2000, TANG et al, 2007), desta forma, 

é esperada uma alta rejeição da membrana para urânio.  

 A Tabela 13 mostra claramente que a rejeição do PEG das membranas 

imersas por 72 h no rejeito não foi alterada, mantendo-se com rejeição superior a 

98%. Entretanto, a membrana SW5000h apresentou rejeição bem mais baixa, 

devido ao desprendimento da película. 
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Tabela 13: Rejeição das membranas NF72h, SW 72 e 5000 h ao PEG 600  

 
 

Membrana 
Alimentação 

(área) 
Permeado 

(área) 
Rejeição 

(%) 

NF72h 1253656 3761 99,7 

SW72h 1280118 27552 98,0 

SW5000h 1280118 432602 66,0 

 

 

4.3.3 Testes estáticos com soluções preparadas 

 

 A Tabela 14 apresenta os resultados dos testes realizados com a membrana 

SW. As membranas foram imersas por 72 h nas soluções sintéticas arroladas no 

item 3.3.2 (página 57). O rejeito original (solução 1) foi a referência. A membrana 

imersa na solução sintética 2 (pH 9,4, sem urânio) apresentou a mesma queda no 

Cl- para a membrana imersa no rejeito original (solução 1), evidenciando que o 

responsável por esta redução não foi o urânio nas faixa de concentração do rejeito 

original. 

 Na membrana que permaneceu na solução sintética 3 (pH 7,7, NH4F + 

(NH4)2CO3), a rejeição ao cloreto praticamente não foi alterada, sugerindo que neste 

pH a superfície da membrana não foi alterada. Conforme já mencionado, a rejeição 

de cloreto ocorre preferencialmente por exclusão por tamanho (raio hidratado 0,33 

nm), além de apresentar carga monovalente (SCHÄFER  et al, 2005), entretanto, 

observa-se que o fluxo aumentou 13% após imersão. Ao reduzir o pH de 9,4 para 

7,7 (visto que NH4OH não foi adicionado à solução 3), grande parte dos íons 

carbonato foi convertida em hidrogenocarbonato (HCO3
-) mais fácil de ser permeado 

por conta de sua carga negativa menor. 

 A membrana imersa na solução 4, rejeito original cujo pH foi ajustado a 7,7 

com H2SO4, apresentou um comportamento diferenciado quanto à rejeição ao 

cloreto: observa-se um aumento. Para diminuir o pH da solução do rejeito de 9,4 

para 7,7, foi utilizado H2SO4 promovendo um aumento da concentração de HCO3
-, 

que passa mais facilmente pela membrana do que o CO3 
2-, bem como à inclusão do 

íon SO4
2- do ácido, embora em quantidade pequena. A concentração do íon amônio, 
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NH4
+, também aumenta com o abaixamento do pH (NH3 presente em pH 9,4 é 

protonado a NH4
+ em pH 7,7) e, como íon monovalente, passa pela membrana. 

Desta forma ocorre rejeição por aumento da competitividade de passagem de íons, 

levando à ocorrência de polarização por concentração com redução do fluxo. O 

sulfato não apresentou significativa alteração para todos os testes, mesmo após a 

adição deste íon proveniente do ácido sulfúrico, confirmando que a carga da 

membrana não foi alterada (Figuras 28 e 29). Destes testes pode-se inferir que o pH 

pode ser o responsável por alguma alteração física na superfície da membrana, pois 

os resultados de ATR-FTIR e TGA, não mostraram significativas alterações 

químicas. A maioria dos fabricantes de membranas fornece a informação de que 

esse tipo de membrana pode operar em ampla faixa de pH (2-12), entretanto, na 

prática, isso pode não acontecer. Por isso, este teste foi muito esclarecedor para 

entender o que pode estar acontecendo com a superfície desta membrana. Um 

estudo mais aprofundado deverá ser objeto de investigação futura. 

 

Tabela 14: Testes com a membrana SW utilizando soluções  

com e sem urânio em pH 7,7 e 9,4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a descrição das soluções: veja-se item 3.3.2, página 56. 

 
Rejeição (%) 

Membranas 

 

 
Cl- 

 
SO4

= 

Fluxo permeado 
antes e após 

imersão  
nas soluções 

(L m-2 h-1) 

 
Fluxo  

permeado 
(%) 

 
SW0 

 
11,5 

 
99,0 

 
31,2 

SW72h 
(solução 1) 

 
8,3 

 
99,0 

 
34,8 

 
 

11,5 
 

 
SW0 

 
12,4 

 
99,0 

 
34,0 

SW72h 
(solução 2) 

 
6,0 

 
98,8 

 
37,0 

 
 

8,8 

 
SW0 

 
4,0 

 
98,4 

 
31,0 

SW72h 
(solução 3) 

 
3,8 

 
98,0 

 
35,0 

 
 

13,0 

 
SW0 

 
4,6 

 
99,0 

 
33,1 

SW72h 
(solução 4) 

 
8,6 

 
98,2 

 
29,8 

 
10,0 

(redução) 
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4.3.4 Testes dinâmicos 

 

 O teste dinâmico consistiu de um teste preliminar de permeação do rejeito 

com as membranas NF e SW no sistema de permeação de fluxo frontal (dead end), 

aplicando pressão de 5 bar, o qual permitiu avaliar a seletividade ao íon urânio do 

rejeito. As Tabelas 15 e 16 apresentam os valores de rejeição de urânio e fluxo 

permeado das membranas NF e SW após os testes dinâmicos.  

 

Tabela 15: Rejeição de urânio e fluxo permeado da membrana NF 

após teste dinâmico. 

 
Tempo (h) 

Rejeição 

de urânio (%) 

Fluxo 
permeado 
(L m-2 h-1) 

24 99,0 1,4 

48 99,0 1,3 

72 99,0 1,2 

                                  Fluxo permeado inicial: 2.5 L m-2 h-1 (após 3 h) 

 

Tabela 16: Rejeição de urânio e fluxo permeado da membrana SW  

após teste dinâmico  

 
Tempo (h) 

Rejeição 

de urânio (%) 

Fluxo 
permeado 
(L m-2 h-1) 

24 94,0 2,4 

48 88,1 2,2 

72 82,3 2,3 

   Fluxo permeado inicial: 2.6 L m-2 h-1 (após 3 h) 

 

Conforme mencionado, a pressão de 5 bar é baixa para processos de 

nanofiltração. Devido à lenta permeação do rejeito, foram retiradas alíquotas de 50 

mL a cada 24 h, resultando em três alíquotas em 72 h de permeação.  
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 A membrana NF rejeitou 99,0% de urânio em todos os tempos, enquanto que 

a rejeição de urânio na membrana SW diminuiu com o aumento de tempo.  Esta 

redução pode estar relacionada com a composição da membrana SW, que contém 

TiO2 (seção 4.3.1).  

 

4.4 Caracterização das membranas após testes estáticos e dinâmicos 

  

4.4.1 Espectroscopia no Infravermelho de refletância total atenuada  

    (ATR-FTIR) 

 

 A camada superior das membranas imersas no rejeito foi analisada por ATR-

FTIR. Os espectros das membranas NF e SW antes e após imersão no rejeito por 

24, 48 e 72 h são apresentados na Figura 18. 

 Observa-se que os perfis dos espectros para ambas as membranas são muito 

comparáveis entre si e com as membranas originais (NF0 e SW0), uma vez que os 

espectros estão sobrepostos. Isso sugere que a integridade química das membranas 

não foi muito afetada após exposição ao rejeito nesta faixa de tempo (72 h). 

  As bandas características de poliamida N-H (3500-3200 cm-1), C-H de sistema 

alifático (~2900 cm-1), C=O e anéis aromáticos (1700-1550 cm-1) são todos 

associados à presença de grupos amida.   
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Figura 18: Espectros de ATR-FTIR das membranas NF e SW antes e após  

imersão no rejeito: (a) NF0 a NF72h e (b) SW0 a SW72h 

 

 

Entretanto, as membranas testadas por um longo tempo no rejeito (NF5000h 

e SW5000h) apresentaram espectros diferentes das membranas originais. A Figura 

19 apresenta os espectros das membranas originais e após 5000 h de permanência 

no rejeito.   
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Figura 19: Espectros de ATR-FTIR das membranas NF e SW antes e após imersão 

por 5000 h no rejeito: (a) NF0 e NF5000h e (b) SW0 e SW5000h. 

 

 

 A banda na região 3500-3200 cm-1, correspondente ao grupo N-H de 

poliamidas aromáticas, praticamente desapareceu. Como citado na seção 4.3.2, 

uma camada externa desprendeu das membranas NF5000h e SW5000h; a banda 

ao redor de 3300 cm-1 é também muito forte no PVA (Figura 16) e corresponde ao 

grupo O-H de ligações de hidrogênio intra e intermolecular.  A Figura 20 mostra os 

espectros ATR-FTIR da camada seletiva isolada, conforme citado no item 3.2.1.1, 

das membranas originais (NF0 e SW0), onde se encontram a camada seletiva e a 

camada de PVA juntas. Os perfis praticamente se sobrepõem, entretanto a 
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membrana SW0 apresenta essa banda mais intensa, talvez devido à presença de 

TiO2 na sua composição. 

 
 

 

Figura 20: Espectros de ATR-FTIR da camada seletiva isolada das 

membranas NF0 e SW0 

 

4.4.2 Analise termogravimétrica (TGA) 

 

 A Figura 21 apresenta as curvas de TG/DTG da camada de poliamida das 

membranas NF antes e após imersão no rejeito. Na curva de decomposição da 

membrana NF0 podem ser identificadas duas temperaturas importantes. A primeira 

temperatura é observada ao redor de 250°C, que é a menor temperatura em que 

pode ser detectado o início da variação de massa. Pode ser observada perda de 

massa em torno de 10%, a qual envolve principalmente a remoção de água, 

monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Na curva 

da derivada, o pico em 514°C é a temperatura em que a velocidade de 

decomposição é máxima (LUCAS et al, 2001), O segundo estágio de decomposição 

(514-900°C) corresponde à degradação térmica e oxidativa de resíduos 

carbonáceos, com taxa máxima de perda de massa em 750°C, onde é reduzida a 

aproximadamente 20% da massa inicial.  
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Figura 21: Curvas de decomposição térmica e DTG da camada de poliamida da 

membrana NF antes e após imersão no rejeito.  
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 As curvas dos gráficos termogravimétricos das membranas NF24-72h 

apresentam o mesmo padrão de decomposição. Entretanto, para essas amostras o 

inicio da variação de massa ocorre ao redor de 450°C, como pode ser melhor 

visualizado na Figura 22, atingindo a velocidade de decomposição máxima entre 

512-514°C. O segundo estágio (~514-900°C) conduziu o processo de degradação à 

quase totalidade. 

 

 

 

 

Figura 22: Curvas de decomposição térmica (TG) da membrana NF  

antes e após imersão no rejeito 

 

 Os resultados de TG sugerem que a camada de poliamida apresenta boa 

estabilidade térmica; entretanto, a membrana NF0 apresentou temperatura inicial de 

variação de massa menor (~250°C) comparada às amostras imersas entre 24-72h 

(~450°C). Esta diferença pode estar relacionada com a camada extra (PVA). De 

modo geral a membrana é termicamente estável e não apresentou alteração 

significativa pelo condicionamento no rejeito. Este resultado está de acordo com a 

literatura, onde se relata que a degradação de ligações aromáticas ocorre na faixa 

entre 535-552°C, e na faixa de 368-416°C para ligações de amidas alifáticas (PATIL 

et al, 2010). 
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A Figura 23 apresenta as curvas de decomposição térmica da membrana SW 

antes e após imersão no rejeito. A degradação da membrana SW0 ocorreu em duas 

etapas bem definidas. O primeiro estágio de reação de decomposição foi observado 

entre 240-519,5°C, (~20% perda de massa) envolvendo principalmente a remoção 

de água, monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. 

A região de degradação do PVA (220°C) ocorre neste estágio. Na curva da derivada, 

o pico em 519,5°C indica que a velocidade de reação é máxima. O segundo estágio 

de decomposição (519,5-900°C) corresponde à degradação térmica e oxidativa de 

resíduos carbonáceos, com taxa máxima de perda de massa em 663°C. A 

similaridade dos gráficos termogravimétricos das amostras SW24-72h se 

correlaciona muito bem com os resultados de ATR-FTIR (Figura 18 (b)). Nas curvas 

da derivada, as amostras de SW24 -72h apresentam dois picos, os quais indicam a 

temperatura em que a velocidade de reação é máxima. A membrana SW24h 

apresenta o primeiro estágio ao redor de 230°C (20% perda de massa), seguido por 

um platô até 520,5°C. O segundo estágio (520,5-900°C) tem a tendência de conduzir 

o processo de degradação à totalidade. As amostras SW48-72h apresentaram o 

primeiro estágio ao redor de 250°C (30% perda de massa), seguido por um platô até 

523°C. O segundo estágio (523-900°C) mostrou a mesma tendência da membrana 

SW24h.  
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Figura 23: Curvas de decomposição térmica e DTG da camada de poliamida da 

membrana SW antes e após imersão no rejeito.  
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Para melhor visualização, a Figura 24 apresenta as curvas de decomposição 

térmica da membrana SW antes e após imersão no rejeito.  

 

 

Figura 24: Curvas de decomposição térmica (TG) da membrana SW  

antes e após imersão no rejeito 

 

 

 Os termogramas mostram claramente que a camada de poliamida das 

membranas SW24-72h é termicamente menos estável do que a membrana SW0, 

pois estas membranas foram expostas ao rejeito, sugerindo que ocorreu algum grau 

de alteração na camada seletiva. Esses resultados estão de acordo com a literatura, 

uma vez que a degradação de polímeros ocorre devido à quebra das ligações, já 

que estão mais vulneráveis devido ao contato anterior com o rejeito (GHOSH et al, 

2000). Pode-se observar também que o segundo estágio de decomposição ocorreu 

em temperatura maior, em torno de 523 ºC, enquanto que na membrana NF foi ao 

redor de 514 ºC. Este fato pode estar relacionado com a composição da membrana 

SW, que apresenta titânio (TiO2, Figura 14), um material refratário.   
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4.4.3 Ângulo de contato 

 

O ângulo de contato foi utilizado como o método para determinar as 

propriedades de superfície, como o caráter hidrofílico/hidrofóbico das membranas 

antes e após imersas no rejeito. Em termos de desempenho de membranas é bem 

conhecido que a rugosidade da membrana, maior área efetiva e/ou membrana mais 

hidrofílica promove uma melhor molhabilidade da membrana (capacidade da água 

ser absorvida), proporcionando maior fluxo permeado. As propriedades de superfície 

de membranas de nanofiltração envolvem a caracterização de sua hidrofilicidade, 

rugosidade e carga superficial (BAEK et al, 2012). A medida do ângulo de contato 

não é precisa, devido a efeitos de superfície, porosidade e absorção de água, mas é 

muito utilizado como indicador da hidrofilicidade/hidrofobicidade de membranas.  

 Foram realizadas medidas de ângulo de contato utilizando água Milli-Q nas 

membranas NF e SW antes e após imersas no rejeito por até 5000 h. Os resultados 

são apresentados na Tabela 17 e na Figura 25. 

 

 

Tabela 17: Valores do ângulo de contato da água nas superfícies das membranas 

NF e SW antes e após imersão no rejeito por até 5000 h. 

 
 

Membrana 
 

Ângulo de contato (º) 
NF0 65,8 ± 3,4 

NF24h 72,6 ± 1,7 

NF48h 92,5 ± 2,8 

NF72h 77,2 ± 4,3 

NF5000h 56,5 ± 5,8 

SW0 61,3 ± 0,4 

SW24h 66,4 ± 4,4 

SW48h 70,2 ± 2,1 

SW72h 64,1 ± 1,1 

SW5000h 45,8 ± 3,9 
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Figura 25: Medidas do ângulo de contato das superfícies das membranas NF e SW 

antes e após imersão no rejeito por até 5000 h. 

 
De modo geral, todas as membranas apresentaram ângulo de contato dentro 

da faixa descrita como hidrofílica, isto é, 0° < 90° (Tabela 17). Pode-se observar que 

o ângulo de contato tendeu a aumentar com tempo de imersão até 48 h; entretanto 

com o avanço do tempo (72 e 5000 h), ocorreu redução do ângulo de contato, esta 

tendência foi observada para as duas membranas. Essa redução pode ser explicada 

de várias formas: a gota pode ter sido absorvida pela superfície seca da membrana. 

Conforme anteriormente mencionado, ambas as membranas apresentaram uma 

camada extra de PVA, o processo de degradação pode ter se intensificado após 48 

h no rejeito, expondo parte da camada seletiva, interferindo nas medidas. As 

micrografias apresentadas na Figura 26 exemplificam o que ocorreu com a 

superfície da membrana nos tempos de 72 e 5000 h no rejeito.  

A superfície da membrana NF72h apresenta parte da camada superficial que 

começou a desprender, provavelmente a camada extra de PVA, expondo a camada 

seletiva da membrana. Esta morfologia superficial pode interferir nas medidas de 

ângulo de contato, pois a parte isenta de cobertura apresentou maior rugosidade 

(veja-se a Tabela 20).   
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                               (a)                                                                (b) 

Figura 26: Micrografias de MEV-FE das membranas: (a) NF72h e (b) NF5000h 

(45.000x e 20.000x) respectivamente. 

 

 

A membrana SW mostrou o mesmo comportamento; entretanto os valores de 

ângulo de contato das SW são menores, bem como os valores de desvio. Os 

resultados estão de acordo com a morfologia da superfície desta membrana, que 

apresenta TiO2 em sua composição, conforme mostrado na Figura 13. Esse efeito 

de textura na superfície age como um aditivo, contribuindo para a redução do ângulo 

de contato. 

 

4.4.4 Potencial zeta 

 

 O desempenho de membranas de nanofiltração é principalmente determinado 

pela camada seletiva da membrana e, consequentemente, pelo monômero utilizado 

na polimerização interfacial, influenciando as características da carga superficial da 

membrana. Desta forma, qualquer alteração na estrutura do monômero pode refletir 

no seu desempenho. Geralmente as membranas de nanofiltração são compostas e 

têm camada seletiva de poliamida preparadas por polimerização interfacial. Vários 

monômeros podem ser utilizados na polimerização, sendo a piperazina (PIP) a mais 

utilizada no preparo de membranas de nanofiltração (CADOTE, 1981, VERÍSSIMO 

et al, 2006). As membranas utilizadas neste estudo apresentam camada seletiva de 

poliamida, conforme determinado na seção 4.2.1. Entretanto, não se sabe qual 

monômero foi utilizado na sua preparação.  
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 O gráfico da Figura 27 mostra o gráfico potencial zeta em função do pH para 

as membranas NF0 e SW0. As membranas apresentam perfis similares. O ponto 

isoelétrico (PIE) das membranas NF0 e SW0 está situado em torno de pH 2,5. Acima 

deste pH as membranas são carregadas negativamente, atingindo potencial zeta de 

-55 e -34 mV em pH 7, respectivamente. Em pH 9,4, igual ao do rejeito, o potencial é 

maior, -60 e -47 mV, apresentando maior densidade de cargas negativas, o qual é 

esperado alta rejeição ao urânio do rejeito, cuja carga é tetravalente [UO2(CO3)3]
4-. O 

pH da solução de alimentação afeta as cargas da superfície da membrana de um 

valor positivo para negativo quando o pH da solução aumenta, desta forma, 

aumentando sua rejeição (SCHÄFER  et al, 2005).   

  

 

 

Figura 27: Potencial zeta em função do pH das membranas NF0 e SW0 

  

O valor de potencial zeta também pode, por exemplo, revelar o tipo de 

monômero utilizado na polimerização. A membrana NF apresenta em pH 6 potencial 

zeta aproximadamente -55 mV. Este valor está próximo do valor encontrado na 

literatura para membranas de nanofiltração utilizando piperazina (PIP) como 

monômero, que é de aproximadamente -70 mV em pH 6 (VERÍSSIMO et al, 2006). 

Os demais monômeros mencionados apresentavam potencial zeta mais baixos. 

Desta forma, pode-se supor que o monômero utilizado nesta membrana deve ser 

piperazina.  

Na Figura 28, podemos observar que o potencial zeta das membranas NF72h 

e SW72h são - 8,0 mV e -12,0 mV em pH 7. Esses valores são significativamente 

menores que os das membranas originais (NF0 e SW0), -55 e - 34 mV, 

respectivamente, revelando que de alguma forma as cargas de ambas as 
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membranas foram alteradas após imersão no rejeito. Segundo Schäfer (2005), um 

potencial zeta baixo supostamente é mais eficiente para reduzir o fouling (acúmulo 

de soluto na superfície da membrana) em membranas. Em pH 9,5 o potencial zeta 

de ambas as membranas também foram mais baixo, atingindo - 40 e - 37 mV, 

respectivamente. O PIE das membranas NF72h e SW72h está situado em pH 3,5 e 

4,2, respectivamente e estão acima do PIE das membranas NF0 e SW0. Esse 

comportamento pode estar relacionado com a provável dissociação de grupos ácido 

e básico presentes na superfície das membranas (VERÍSSIMO et al, 2006). 

 

 
 

Figura 28: Potencial zeta em função do pH das membranas NF72h e SW72h 

 

 

Figura 29: Potencial zeta em função do pH da membrana NF5000h 

 

Pode-se observar que a membrana NF5000h (Figura 29), apresentou o 

mesmo perfil de comportamento das membranas NF72h e SW72h (Figura 28). 

Mesmo com o desprendimento da camada de PVA após imersão de 5000 h no 

rejeito, a superfície da membrana se manteve negativamente carregada, com 

potencial zeta de -36 mV em pH 9,5, próximo dos valores observados para as 

membranas NF72h e SW72h (- 40 e - 37 mV). O PIE da membrana NF5000h está 
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situado em pH 4,0. Pode-se concluir que a queda na rejeição de sulfato (Tabela 10) 

e de urânio (Tabela 12) tenha sido provocada mais pelo desprendimento da camada 

extra de PVA do que pela própria redução do potencial zeta.    

De modo geral, todas as membranas apresentaram perfis similares e PIE 

situados entre os pH 2,4 e 4,2. Fica bastante evidente que a imersão por até 5000 h 

no rejeito provocou um deslocamento do PIE das membranas de até 75%.  

Quanto mais negativamente carregada a superfície da membrana maior 

rejeição é esperada (SCHÄFER  et al, 2005). A rejeição ao sulfato para ambas as 

membranas, originais e após 72 h no rejeito, foi ao redor de 99% (Tabelas 8 e 9), 

enquanto que para a membrana NF5000h a rejeição foi reduzida para 83% (Tabela 

10). Estes resultados confirmam que a função desta camada extra de PVA é 

melhorar as propriedades de transporte da membrana, visto que a rejeição de sulfato 

das membranas NF5000h e SW5000h após o desprendimento desta cobertura 

apresentou queda de 16 e 35%, respectivamente, comparada com as membranas 

NF0 e SW0 (Tabela 10).  

O comportamento das membranas NF72h, SW72h e NF5000h entre pH 5 e 6 

não foi observado na literatura. A maioria das curvas de potencial zeta tem 

apresentado forma típica de superfícies anfóteras, isto é, superfícies com grupos 

ácidos e básicos, desta forma estudos complementares serão necessários para 

explicar tal comportamento. 

 

 

4.4.5 Microscopia de força atômica (AFM) 

 

4.4.5.1 Análise das imagens de AFM das membranas NF 

 

 Neste trabalho as imagens de AFM foram obtidas em áreas de: 0,25 µm2, 4 

µm2, 25 µm2 e 100 µm2. Foram analisadas as superfícies das membranas NF0 a 

NF5000 h e das membranas SW0 a SW72 h. As imagens foram tratadas no software 

WITec Project 2.02 e para determinar a rugosidade.  

 As Figuras 30 a 33 apresentam as imagens da topografia, contraste de fase e 

a imagem tridimensional da topografia. Elas são resultado de muitos esforços para 

se obter boas imagens de AFM com o objetivo de obter maiores informações sobre a 

morfologia das superfícies das membranas antes e após imersão das mesmas no 
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rejeito e são representativas das áreas analisadas. A Figura 30 apresenta a 

superfície da membrana NF0 em várias áreas: 100 µm2, 4 µm2 e 0,25 µm2. Pode-se 

observar que, quanto maior a área analisada, mais detalhes podem ser detectados, 

como a rugosidade.  

   

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 
 

 

Figura 30: Imagens de AFM da membrana NF0, áreas: (a) 100 µm2, (b) 4 µm2 e       

(c) 0,25 µm2. Topografia (esquerda); contraste de fase (meio) e imagem 

tridimensional da topografia (direita) 
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 Podemos observar que a topografia mostra uma superfície com aspecto liso e 

sem contraste, poucos detalhes podem ser observados. A imagem de contraste de 

fase revela a presença de micropartículas (impurezas). A imagem tridimensional 

apresenta má definição da rugosidade nesta área. Desta forma, a análise em AFM 

deve ser feita comparando-se a varredura em uma mesma área. Outro ponto, é que 

a área a ser utilizada em AFM deve ser aquela em que se obtém uma boa imagem e 

que melhor revela detalhes da estrutura superficial da amostra.  

 A Tabela 18 apresenta os valores de rugosidade e altura máxima dos picos. 

Podemos observar que quanto maior a área maior a rugosidade. Isso pode ser 

explicado devido o fato que em uma maior área (baixo aumento) é possível se obter 

além da rugosidade em si, observa-se defeito pontuais e as ondulações superficiais 

devido ao próprio processo de obtenção de membranas, por exemplo, da 

polimerização interfacial (BORGES et al, 2006). 

 

Tabela 18: Resultados das medidas de rugosidade da membrana NF0  

nas áreas de 100, 4 e 0,25 µm2 

 
 

Membrana / área 
 

Rugosidade (nm) 
Altura 

máxima dos 
picos  
(nm) 

 

NF0 / 100 µm2 

 

25,64 

 

254,02 

 

NF0 / 4 µm2 

 

2,67 ± 0,80 

 

25,52 

 

NF0 / 0,25 µm2 

 

0,97 

 

9,18 

 

 

 Nas imagens de contraste de fase da série da membrana NF (área de 0,25 

µm2) (Figuras 31 a 33) observou-se uma nítida modificação da textura superficial 

após 48 h de imersão. Também pode ser notado que existe uma tendência da 

rugosidade diminuir com o aumento do tempo de imersão (Tabela 19), obtendo-se 

valores menores que 1 nm. As imagens tridimensionais e de contraste de fase 

mostraram uma superfície com altura máxima dos picos muito próxima, sugerindo 
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uma superfície homogênea. Apesar disto, alguma alteração pode ser observada nas 

imagens de contraste de fase a partir de 48 h de imersão no rejeito, onde as regiões 

de menor contraste de fase (mais escuras) apresentaram tamanhos maiores que os 

observados nas imagens anteriores. 

 

 

  

 

 

 
Figura 31: Imagens de AFM da membrana NF24h, área 0,25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

  

 

 

 

Figura 32: Imagens de AFM da membrana NF48h, área 0,25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 
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Figura 33: Imagens de AFM da membrana NF72h, área 0,25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 

Tabela 19: Resultados das medidas de rugosidade das superfícies  

das membranas NF0 – NF72h  na área de 0,25 µm2 

 
 

Membrana 
 
Rugosidade (nm) 

Altura 
máxima dos 
picos (nm) 

 

NF0 

 

0,97 

 

9,18 

 

NF24h 

 

0,82 

 

9,40 

 

NF48h 

 

0,75 

 

6,12 

 

NF72h 

 

0,94 

 

7,15 

  

 

As Figuras 34 a 38 correspondem às imagens da superfície da membrana NF 

obtidas com varredura em área de 4 µm2. Nesta área também foi analisada a 

membrana NF5000 h. Para este aumento, as mudanças de contraste de fase para 

os tempos de imersão de 48 e 72 h ficaram mais evidentes, principalmente para a 

membrana imersa por 72 h no rejeito. Neste caso, uma região de contraste de fase 

mais clara é observada no centro-esquerdo da imagem. 
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Figura 34: Imagens de AFM da membrana NF0, área 4 µm2: Topografia (esquerda); 

contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 

 

 

 

Figura 35: Imagens de AFM da membrana NF24h, área 4 µm2: Topografia   

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 

 

 

 
Figura 36: Imagens de AFM da membrana NF48h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 
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Figura 37: Imagens de AFM da membrana NF72h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 
 

 

 

 

 

Figura 38: Imagens de AFM da membrana NF5000h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

  

O objetivo de observar em várias áreas foi de tentar melhorar as imagens e 

garantir a qualidade e representatividade das mesmas. Na área de 4 µm2 observa-se 

que a imagem se mostra bem diferente das imagens obtidas na área de 0,25 µm2. A 

Tabela 20 apresenta os valores de rugosidade da membrana NF para área de          

4 µm2. Pode-se observar que a rugosidade tende a aumentar com o aumento do 

tempo de imersão, sendo o maior valor de 6,45 nm (NF24h). As imagens 

tridimensionais mostram uma superfície com picos máximos mais dispersos, 

sugerindo uma superfície mais heterogênea.  

 Nesta série encontra-se a membrana NF5000h. Esta membrana perdeu a 

camada extra (PVA) após 5000 h no rejeito, conforme mencionado na seção 4.3.2. 

Pode-se observar na imagem de contraste de fase uma estrutura bem diferente das 
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demais, revelando a presença de grânulos de dimensões relativamente uniformes 

(0,1-0,2 µm), densamente distribuídos pela superfície da amostra. Como esperado, a 

rugosidade aumentou consideravelmente, estimada em 20 nm, confirmada pelo alto 

valor da altura máxima dos picos. Uma das funções desta camada extra, além de 

melhorar as propriedades de transporte da membrana, é de uniformizar a superfície 

da membrana (TANG et al, 2009, QUANFU et al, 2011). Esse longo tempo de 

imersão proporcionou um maior efeito na superfície desta membrana, influenciando 

na rejeição de sulfato, a qual foi reduzida de 99 para 83% (Tabela 10). O PIE 

também apresentou um deslocamento do pH de 2,5 para 4,0, na ausência da 

camada de PVA. 

 

 

Tabela 20: Resultados das medidas de rugosidade das superfícies  

das membranas NF0–NF5000h na área de 4 µm2 

 
 

Membrana 
 
Rugosidade (nm) 

Altura 
máxima dos 
picos (nm) 

 

NF0 

 

2,67 ± 0,80 

 

25,52 

 

NF24h 

 

6,45 ± 2,06 

 

76,25 

 

NF48h 

 

1,45 ± 0,13 

 

14,75 

 

NF72h 

 

5,39 ± 2,90 

 

16,41 

 

NF5000h 

 

19,80 ± 11,31 

 

220,79 
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4.4.5.2 Análise das imagens de AFM das membranas SW 

 

 As Figuras 39 a 42 correspondem às imagens da superfície da membrana SW 

obtidas em área de 4 µm2. Pode ser observado pelas imagens da topografia e de 

contraste de fase que esta membrana apresenta morfologia diferente das imagens 

observadas na membrana NF. A superfície da SW0 mostra um aspecto granular, 

medindo ao redor de 0,04 µm de comprimento. A imagem tridimensional mostra uma 

uniformidade da superfície e baixa rugosidade, 2 nm (Tabela 21).  

   

 

 

 

 

 
Figura 39: Imagens de AFM da membrana SW0, área 4 µm2: Topografia (esquerda); 

contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

  

 

 

 
Figura 40: Imagens de AFM da membrana SW24h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 
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Figura 41: Imagens de AFM da membrana SW48h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 

 

 

 

Figura 42: Imagens de AFM da membrana SW72h, área 4 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 As superfícies das membranas apresentam morfologias muito semelhantes; 

nota-se um leve aumento no tamanho dos grânulos, 0,1-0,2 µm. A rugosidade 

tendeu a diminuir até 48 h com o aumento do tempo de permanência no rejeito, 

comparado com a rugosidade da membrana original (SW0). Em 72 h (SW72h) a 

rugosidade aumentou, 2,71 nm. Essa mesma tendência foi observada na série da 

membrana NF (Tabela 19). O aspecto granular da morfologia da membrana SW 

pode estar relacionado à sua composição, a qual apresenta TiO2 na sua composição 

(Figura 13). 
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Tabela 21: Resultados das medidas de rugosidade das superfícies  

das membranas SW0 –SW72h na área de 4 µm2 

 
 

Membrana 
 
Rugosidade (nm) 

Altura 
máxima dos 
picos (nm)) 

 
SW0 

 
2,00 ± 0,19 

 
24,27 

 
 

SW24h 
 

1,53 ± 0,50 
 

 
18,21  

 
SW48h 

 
1,45 ± 0,36 

 

 
38,15 

 
SW72h 

 
2,71 ± 0,05 

 

 
38,11 

  

 

 Quanto maior a área observada, apesar de menor aumento, mais detalhes 

podem ser detectados, pois pode obter-se uma visão mais geral da superfície.   

Desta forma foram realizadas varreduras em área de 25 µm2 na membrana SW, com 

objetivo de avaliar a influência do aumento da área nos resultados de rugosidade e 

da imagem. Esta análise foi realizada em uma única região de cada amostra. As 

Figuras 43 a 46 correspondem às imagens da superfície da membrana SW obtidas 

com varredura em área de 25 µm2.  
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Figura 43: Imagens de AFM da membrana SW0, área 25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

  
 

 
Figura 44: Imagens de AFM da membrana SW24h, área 25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 
 

 

 

 

 
Figura 45: Imagens de AFM da membrana SW48h, área 25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 
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Figura 46: Imagens de AFM da membrana SW72h, área 25 µm2: Topografia 

(esquerda); contraste de fase (meio) e imagem tridimensional da topografia (direita) 

 

 Comparando-se as imagens acima com as imagens da série SW0 - SW72h 

na área de 4 µm2 (Figura 39-42), observa-se que são bem diferentes: o aspecto 

granular foi reduzido e a rugosidade aumentou (Tabela 22), apresentando maior 

rugosidade a membrana SW72h, 14,94 nm, o que é esperado, pois uma maior área 

foi analisada. Observando as imagens de contraste de fase, observa-se uma grande 

dispersão de fase, com pontos mais claros sobre a superfície e indicam 

granulosidades de maior altura. 

 

 

Tabela 22: Resultados das medidas de rugosidade das superfícies  

das membranas SW0 – SW72h na área de 25 µm2 

 
 

Membrana 
 

Rugosidade (nm) 
Altura 

máxima dos 
picos (nm) 

 

SW0 

 

3,88 

 

102,70 

 

SW24h 

 

5,70 

 

49,49 

 

SW48h 

 

2,98 

 

30,54 

 

SW72h 

 

14,94 

 

294,68 
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 Um comportamento curioso pôde ser verificado nas medidas de rugosidade 

para as membranas NF48h (área 0,25 µm2), NF48h e SW48h (área 4µm2) e SW48h 

(área 25 µm2). Todas elas apresentaram a menor rugosidade, 0,75, 1,45, 1,45 e 2,98 

nm, respectivamente (Tabelas 18 a 22).  

Os resultados obtidos para a rugosidade e ângulo de contato destas 

membranas indicam primeiramente uma diminuição da rugosidade seguido de um 

aumento após tempos mais longos de imersão. Esta diminuição é acompanhada por 

uma tendência de aumento dos domínios na imagem de contraste de fase. Estes 

resultados podem ser comparados com os resultados de ângulos de contato (Figura 

25), onde se observa que as membranas NF48h e SW48h apresentaram os maiores 

ângulos de contato, na sua série, 92° e 70°, respectivamente. Um ângulo maior que 

90° corresponde a uma superfície com tendência a hidrofobicidade (repele água). 

Estas membranas apresentam uma maior variação no contraste de fase o qual pode 

ter influenciado nas medidas de ângulo de contato. 

 

 

4.5 Avaliação dos testes de permeação do rejeito com as membranas  

    NF e SW 

 

4.5.1 Permeabilidade hidráulica das membranas NF e SW 

 

 Os experimentos de permeação foram realizados na célula de escoamento 

tangencial, descrita na seção 3.4.1, a qual utiliza membrana com área de 0,014 m2. 

Com este sistema pôde ser avaliado a influência do tempo de permeação no fluxo 

permeado e rejeição de urânio das membranas. Este teste foi realizado com retorno 

da solução de permeado para o tanque de alimentação. A pressão aplicada foi de 15 

bar. Inicialmente foi determinada a permeabilidade hidráulica das membranas NF e 

SW neste sistema, aplicando pressões de 5, 10 e 15 bar. Os valores de fluxo 

permeado e de permeabilidade hidráulica das membranas NF e SW encontram-se 

na Tabela 23.  

 A Figura 47 apresenta os gráficos de fluxo permeado versus pressão das 

membranas NF0 e SW0.  O coeficiente angular da reta é a permeabilidade hidráulica 

da membrana (Lp), conforme citado no item 3.2.2.1. Nota-se que para o solvente 

puro (água) o fluxo permeado apresentou uma dependência linear com a pressão 
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aplicada, demonstrando que as membranas não deformaram pela ação da pressão 

(compactação) (BORGES et al, 2006).  

 

 
Tabela 23: Fluxo permeado e permeabilidade hidráulica (Lp)  

das membranas NF e SW 

 
 

Membrana 
 

Pressão (bar) 
Fluxo 

permeado  
(L m-2 h-1) 

Lp 
(L m-2 h-1 bar-1) 

 
5 28,9 

10 50,4 

 

NF 

15 70,7 

 
 

4,97 
 

5 33,4 

10 57,8 

 

SW 

15 83,1 

 
 

4,18 

 
 
 
 
 

 

 

 
Figura 47: Gráficos de permeabilidade hidráulica das membranas NF e SW 

no sistema de permeação tangencial. 
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A permeabilidade hidráulica das membranas NF e SW foi 4,97 e               4,18 

L m-2 h-1 bar-1, respectivamente. Estes valores estão de acordo com os valores 

encontrados na literatura para nanofiltração, entre 1,0 a 6,6 L m-2 h-1 bar-1 

(PEETERS et al, 1998). 

 

4.5.2 Fluxo permeado e rejeição ao sulfato das membranas NF e SW 

 

Antes de iniciar a permeação do rejeito, as membranas foram compactadas 

em 15 bar na célula de escoamento tangencial e determinado o fluxo permeado e 

rejeição de sulfato. Esta caracterização foi realizada com objetivo de acompanhar o 

comportamento das membranas após os testes de permeação do rejeito.  

A rejeição de sulfato foi determinada em pH 9,4 (mesmo pH do rejeito), 

conforme descrito nas seções 3.2.2.1 e 3.2.2.2. A Tabela 24 apresenta os valores de 

rejeição de sulfato e fluxo permeado antes e após a permeação do rejeito no sistema 

de escoamento tangencial das membranas NF e SW.  

 

 

Tabela 24: Fluxo permeado e rejeição de sulfato antes e após teste de permeação 

do rejeito no sistema de escoamento tangencial das membranas NF e SW. 

 
 Antes da permeação Após a permeação 

 
Membrana 

Pressão 

(bar) 

Fluxo inicial* 

(L m-2 h-1) 

Rejeição 

SO4
2-  (%) 

Fluxo final* 

(L m-2 h-1) 

Rejeição 

SO4
2-  (%) 

NF 15 79,2 84,0 82,7 81,7 

SW 15 63,5 84,0 96,0 50,0 

* Fluxo determinado com água antes e após permeação do rejeito, pH 9,4 
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4.5.2.1 Teste de permeação com a membrana NF 

 

A Tabela 25 apresenta os valores de fluxo permeado e rejeição ao urânio 

obtido no teste de permeação no sistema de escoamento tangencial para a 

membrana NF. A rejeição média de urânio foi de 92%. Os resultados mostraram 

uma variação de 10% na rejeição de urânio (85,7–94,5%) em um tempo total de 

permeação de 260 h. Esse valor é satisfatório, considerando que neste teste o 

permeado retornou para a solução de alimentação após a retirada da amostra de 

permeado (o pequeno volume de amostra retirado ao longo da permeação, as 

características da solução de alimentação foi considerada constante). O código P0 

refere-se à primeira medida de fluxo, após circulação do rejeito por alguns minutos, 

apresentando fluxo de 16,6 L m-2 h-1. Se compararmos com o fluxo inicial, 79,2 L m-2 

h-1 (Tabela 25), ocorreu uma redução considerável no fluxo, aproximadamente 80%. 

Esta redução pode ser devido ao efeito de polarização por concentração, fenômeno 

inerente a todo processo de separação por membranas. Quando uma solução 

permeia através de uma membrana seletiva em relação a um soluto, ocorre um 

aumento da concentração do soluto na superfície da membrana, com aumento da 

pressão osmótica da solução na superfície da membrana, diminuindo a força motriz 

para a separação, provocando redução no fluxo (BORGES et al, 2006). 

Após 1 h de circulação, novo fluxo foi tomado (P1h), sendo observada outra 

queda de 24 % no fluxo. Essas quedas são esperadas, uma vez que esse curto 

período de tempo não foi suficiente para compactar a membrana. Até o tempo de 

permeação próximo a 100 h, pode ser observado que o fluxo ainda sofreu leve 

queda, provavelmente o efeito de polarização ainda estava ocorrendo. Após 122 h o 

fluxo praticamente não apresentou variações, estabilizando-se ao redor de            

9,0 L m-2 h-1, até o final de 260 h de permeação. Após a permeação, o rejeito foi 

retirado e nova rejeição de sulfato foi medida, observando-se que a rejeição foi 

ligeiramente menor após a permeação, sugerindo que a camada seletiva e, portanto 

a carga da membrana não foi significativamente alterada (Figuras 28 e 29). 
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Tabela 25: Rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos no teste de permeação no 

sistema de escoamento tangencial para a membrana NF (P = 15 bar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Permeado 

Rejeição 
de U (%) 

Tempo de 
permeação (h) 

Fluxo 
(L m-2 h-1) 

P0 - - 16,6 

P1h - 1:00 12,6 

P1 85,7 4:00 9,3 

P2 85,9 7:00 7,2 

P3 90,1 75:00 7,7 

P4 90,5 78:00 7,7 

P5 90,9 99:00 7,6 

P6 91,7 102:00 7,4 

P7 93,1 122:00 8,2 

P8 93,5 125:00 8,2 

P9 92,4 144:00 8,3 

P10 93,6 147:00 8,3 

P11 94,0 166:00 9,1 

P12 94,0 169:00 9,2 

P13 91,1 172:00 9,5 

P14 91,7 239:00 8,8 

P15 94,6 242:00 8,6 

P16 97,6 253:00 9,3 

P17 91,5 256:00 9,1 

P18 94,5 260:00 9,1 

Média: 92,0 ± 2,9 % 



116 

 

4.5.2.2 Teste de permeação com a membrana SW  

 

A Tabela 26 apresenta os valores de rejeição de urânio e fluxo permeado 

obtidos no teste de permeação no sistema de escoamento tangencial para a 

membrana SW. A membrana SW apresentou resultados ligeiramente menores do 

que a membrana NF, com rejeição média de urânio de 90%, com tempo de 

permeação ao redor de 500 h. Esse resultado também é muito satisfatório, 

demonstrando que a membrana é estável ao rejeito nas condições estudadas. O 

código P0 refere-se à primeira medida de fluxo, após circulação do rejeito por alguns 

minutos, apresentando fluxo de 15,9 L m-2 h-1, sendo o fluxo inicial de 63,5 L m-2 h-1 

(Tabela 24). Ocorreu redução de 75 % no fluxo, comparável com a NF (80%). O 

mesmo comportamento obtido com a membrana NF evidencia o efeito de 

polarização por concentração. Após 1 h de circulação, novo fluxo foi tomado (P1h), 

sendo observada uma queda de 40 % no fluxo, alta em relação à NF (24%). Após 3 

h de permeação o fluxo ainda foi reduzido, sendo a partir deste tempo até 

permeação ao redor de 400 h observado um aumento do fluxo. Entretanto nota-se 

que a rejeição de urânio se manteve praticamente constante, comprovando 

novamente que a camada seletiva e a carga superficial da membrana não foram 

significativamente alteradas, uma vez que a rejeição de íons multivalentes, neste 

caso o [UO2(CO3)3]
4-, ocorre preferencialmente via exclusão por carga (CHANG et al, 

2012). Após mais 100 h de permeação (~500 h) ocorreu redução da rejeição de 

urânio e o fluxo continuou aumentando. Após a permeação, o rejeito foi retirado e 

nova rejeição de sulfato foi determinada, observando-se que a rejeição foi menor 

após a permeação, 40%, podendo sugerir que a camada seletiva e, portanto a carga 

da membrana foi alterada. Entretanto, ao retirar a membrana do módulo foi 

observado que a mesma apresentava área sem recobrimento entre o o’ring, 

espaçador e a membrana, provocado provavelmente pelo constante alivio de 

pressão devido ao longo período de permeação. 
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Tabela 26: Rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos no teste de permeação no 

sistema de escoamento tangencial para a membrana SW (P = 15 bar) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Figura 48 mostra o comportamento do fluxo permeado em função do tempo 

de permeação na pressão de 15 bar. A membrana NF apresentou valores de fluxo 

praticamente constante, na faixa de 7,0 a 9,0 L m-2 h-1 durante todo o período do 

teste. A queda nas primeiras horas refere-se ao processo de polarização, conforme 

comentado no item 4.5.2.1. Entretanto, a membrana SW apresentou oscilações no 

fluxo, com valores na faixa de 10 a 22 L m-2 h-1 após 500 h de permeação. A 

 
Permeado 

Rejeição 
de U (%) 

Tempo de 
permeação (h) 

Fluxo 
(L m-2 h-1) 

P0 - - 15,9 

P1h - 1:00 9,5 

P1 85,2 4:00 8,2 

P2 85,8 7:00 10,5 

P3 90,0 27:00 11,2 

P4 92,6 30:00 10,1 

P5 85,2 49:40 10,7 

P6 93,4 51:40 11,6 

P7 90,0 101,40 11,6 

P8 90,9 170:00 16,6 

P9 90,6 173:00 14,7 

P10 94,2 239:50 13,9 

P11 94,5 242:50 15,2 

P12 91,4 333:20 14,6 

P13 89,5 336:20 14,6 

P14 92,8 383:20 16,9 

P15 92,9 386:20 16,5 

P16 88,9 407:20 19,3 

P17 93,2 410:20 19,7 

P18 77,2 504:00 22,3 

Média:        90,6 ± 3,0 % 
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membrana também apresentou leve queda na rejeição de urânio. Esta queda pode 

estar relacionada a efeitos de superfície da membrana, como, rugosidade e 

morfologia.  

 

 

 

Figura 48: Comportamento do fluxo permeado com o tempo de permeação das 

membranas NF e SW no teste de permeação do rejeito. 

 

 

4.6 Avaliação dos testes de concentração do rejeito com as membranas             

NF e SW 

 

O teste de concentração do rejeito foi realizado com objetivo de avaliar a 

rejeição das membranas NF e SW no modo de permeação contínua, isto é, sem o 

retorno da solução de permeado para o tanque de alimentação. Conforme 

mencionado na introdução, uma das aplicações de membranas na área nuclear é no 

tratamento de rejeitos gerados em atividades nucleares. Esses rejeitos não podem 

ser eliminados para o meio ambiente sem tratamento adequado, o qual deve cumprir 

com exigências rigorosas, dispostas na Resolução 430/2011 do CONAMA. O rejeito 

“água carbonatada” fornecida pela INB (INB, 2009) contém urânio 235 (235U), 

concentração ao redor de 7 mg L-1 (Tabela 4), que tem alto valor agregado. Desta 

forma, com a sua recuperação poderá retornar para o processo produtivo de 

pastilhas de urânio, bem como a redução do volume de rejeito a ser armazenado.  
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4.6.1 Fluxo permeado e rejeição ao sulfato das membranas NF e SW 

 

O mesmo procedimento inicial realizado no teste de permeação, descrito na 

seção 4.5.2, foi adotado para o teste de concentração do rejeito com as membranas 

NF e SW.  A Tabela 27 apresenta os valores de fluxo permeado e rejeição de sulfato 

antes e após teste de concentração do rejeito com as membranas NF e SW. 

  

 

Tabela 27: Fluxo permeado e rejeição de sulfato antes e após teste de concentração 

do rejeito no sistema de escoamento tangencial das membranas NF e SW. 

 
 Antes da concentração Após concentração 

 
Membrana 

Pressão 

(bar) 

Fluxo inicial* 

(L m-2 h-1) 

Rejeição 

SO4
-2  (%) 

Fluxo final* 

(L m-2 h-1) 

Rejeição 

SO4
-2  (%) 

NF 15 79,0 84,0 78,0 82,3 

SW 15 82,0 83,0 80,0 67,4 

* Fluxo determinado com água antes e após permeação do rejeito, pH 9,4 

 

4.6.1.1 Teste de concentração com a membrana NF 

 

Os valores de rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos no teste de 

concentração do rejeito com a membrana NF são apresentados na Tabela 28. A 

rejeição foi muito satisfatória oscilando de 96,8 a 97,7%, praticamente não mostram 

variação durante todo o tempo do experimento. Esses valores são mais altos 

comparados aos valores obtidos nos testes de permeação (com retorno do 

permeado para o tanque de alimentação) com as membranas NF e SW, entre 85 e 

94%. Este fato pode ser explicado com base nas características da solução de 

alimentação. O aumento da concentração de um determinado íon na solução de 

alimentação pode levar a um aumento na rejeição. Esse aumento depende, por 

exemplo, da valência e do coeficiente de difusão dos cátions e do grau de 

hidratação. Resultados semelhantes têm sido relatados na literatura (LINDE et al, 

1995, AHN et al, 1999).  

O teste de concentração teve a duração de sete dias (~170 h). O volume 

inicial foi de 2,5 L. Foram recolhidos 4 permeados de 500 mL cada e um 
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concentrado de 450 mL (concentração de urânio: 31,0  mg L-1). Neste teste a 

redução de volume do rejeito foi de 82%, o que é muito importante em caso de 

armazenagem, se não for objeto de interesse a reutilização do concentrado. O 

permeado ainda contém urânio ao redor de 0,60 mg L-1, acima do limite estabelecido 

pelo CONAMA na Resolução 430/2011, para descarte no meio ambiente (2 x 10 -2 

mg L-1), o qual poderá passar por outro processo de separação por membranas, 

osmose inversa, que retém todo material solúvel ou em suspensão devido à menor 

porosidade, permitindo a passagem de água (solvente) (BORGES et al, 2006, 

SCHÄFER  et al, 2005). Este permeado também contém íon amônio (NH4
+) e 

fluoreto, que são passíveis de serem separados para reutilização no próprio 

processo da FCN ou outros usos industriais (matéria-prima para indústria de 

fertilizantes, criolita sintética [Na3AlF6], etc). 

 

 

Tabela 28: Rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos no teste de concentração 

no sistema de escoamento tangencial para a membrana NF (P = 15 bar) 

 
 

Permeado 
Rejeição de U 

(%) 
Fluxo 

(L m-2 h-1) 
P0 - 6,3 

P1h - 6,3 

P1 96,8 6,2 

P2 96,5 6,7 

P3 97,5 6,7 

P4 97,7 7,5 

Média 97,0 ± 1,0 6,8 ± 0,6 

Concentrado 31,0  mg L-1 - 

Esperado 36,1 mg L-1  

P0 - inicio da permeação 
P1h - após 1 h de permeação 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

4.6.1.2 Teste de concentração com a membrana SW 

 

A Tabela 29 mostra os valores de rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos 

no teste de concentração do rejeito com a membrana SW. Os valores de rejeição 

para esta membrana também praticamente não mostram grande variação durante 

todo o tempo do experimento, oscilando de 94,3 a 97,6%. Esses valores também 

são mais altos comparados aos valores dos testes de permeação com as 

membranas NF e SW, entre 85 e 94%.  

A concentração do rejeito também foi satisfatória e que a mesma apresentou 

rejeição praticamente constante durante todo o teste. O teste de concentração teve 

a duração de 4 dias (~100 h). O volume inicial foi de 2,5 L. Foram recolhidos 4 

permeados de 500 mL e um concentrado de 400 mL (concentração de urânio: 35,4  

mg L-1). O fluxo permeado maior do que da membrana NF (32%), mas a rejeição não 

foi significativamente diferente. A redução de volume do rejeito foi de 88%. O 

permeado contém de 0,8 mg L-1, o qual também poderá passar por membranas de 

osmose inversa. 

 
Tabela 29: Rejeição de urânio e fluxo permeado obtidos no teste de concentração 

no sistema de escoamento tangencial para a membrana SW (P = 15 bar) 

 
 

Permeado 
Rejeição de U  

(%) 

Fluxo 

(L m-2 h-1) 

P0 - 9,3 

P1h - 8,2 

P1 94,3 8,6 

P2 95,2 8,8 

P3 95,5 9,2 

P4 97,6 9,2 

média 96,0 ± 1,5 9,0 ± 0,3 

Concentrado  35,4 mg L-1 - 

Esperado 40,6 mg L-1  

P0 - inicio da permeação 
P1h - após 1 h de permeação 
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Figura 49: Comportamento do fluxo permeado com o tempo de permeação das 

membranas NF e SW no teste de concentração do rejeito. 

 

 A Figura 49 mostra o comportamento do fluxo permeado em função do tempo 

de permeação no teste de concentração na pressão de 15 bar. Pode-se observar 

que o comportamento das membranas foi bastante diferente do teste de permeação 

(Figura 48), podendo estar relacionado com as características da solução de 

alimentação, bem como com pequenas oscilações na pressão durante os testes de 

permeação. A membrana NF apresentou valores de fluxo praticamente constantes, 

ao redor de 7,0 L m-2 h-1 durante todo o período do teste. A membrana SW 

apresentou poucas oscilações no fluxo durante o teste de concentração.  

 De modo geral as membranas apresentaram bom desempenho para tratar o 

rejeito. A Figura 50 ilustra o resultado da concentração do rejeito, a forte coloração 

amarela do concentrado com o incolor do permeado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Ilustração das soluções finais do teste de concentração do rejeito  

com a membrana SW: (a) concentrado e (b) permeado. 

 

Após os testes de permeação e concentração foram realizados algumas 

medidas das demais espécies químicas do rejeito, como: amônio, fluoreto e 

carbonato. O objetivo foi verificar a concentração desses componentes nos 

permeados de ambas as membranas, NF e SW. Foram selecionadas algumas 

amostras aleatórias para a avaliação. Os valores são apresentados na Tabela 30. 

 
 

Tabela 30: Valores de amônio, fluoreto e carbonato obtidos em permeados e  

concentrados nas membranas NF e SW 

 
Membrana/Amostras NH4

+ (mg L-1) F- (mg L-1) CO3
2- (mg L-1) 

NF/C1 5,2 x 104 7,2 x 102 - 

NF/P1 4,8 x 104 6,8 x 102 9,8 x 104 

NF/P12 3,3 x 104 7,1 x 102 6,5 x 104 

 

SW/C1 5,4 x 104 6,8 x 102 - 

SW/P9 - 6,6 x 102 - 

SW/P11 4,0 x 104 6,5 x 102 - 

            C= amostra concentrada 
            P= amostra de permeado 
 

(a)             (b) 
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Os valores para NH4
+ e CO3

2- nos permeados indicam uma tendência à 

diminuição, atribuível ao processo de circulação do rejeito no sistema de permeação, 

facilitando sua liberação como NH3 e CO2, respectivamente. O íon F- além do seu 

pequeno raio iônico (1,33 Å), possui carga monovalente, passando facilmente 

através das membranas, por isso sua concentração não apresentou grandes 

variações entre os permeados das amostras NF/P1 e NF/P12 e SW/P11, indicando 

que esse íon (bem como o íon amônio) passa através das membranas.  

 

 

4.7 Avaliação morfológica por AFM das membranas NF e SW após teste de  

concentração do rejeito 

 

  As Figuras 51 e 52 apresentam as imagens de AFM da superfície das 

membranas NF e SW após teste de concentração do rejeito no sistema de 

permeação com célula de escoamento tangencial. O objetivo foi observar se ocorreu 

alteração da rugosidade na superfície das membranas após a permeação. Os 

valores de rugosidade das superfícies das membranas NF e SW após teste de 

concentração na área de 4 µm2 são apresentados na Tabela 31. 

 

 

  

 

 

 
Figura 51: Imagens de AFM da membrana NF após teste de concentração do rejeito, 

área 4 µm2: Topografia (esquerda); contraste de fase (meio) e  

imagem tridimensional da topografia (direita) 
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Figura 52: Imagens de AFM da membrana SW após teste de concentração do rejeito, 

área 4 µm2: Topografia (esquerda); contraste de fase (meio) e  

imagem tridimensional da topografia (direita). 

 

 

Tabela 31: Resultados das medidas de rugosidade das superfícies das membranas 

NF e SW após teste de concentração do rejeito em área de 4 µm2 

 
 

Membrana 
 
Rugosidade (nm) 

Altura máxima  

dos picos (nm) 

 
NF original 

 
2,67 

 
25,52 

 
NF (4 µm2) 

 
1,38 

 
9,12 

 
SW original 

 
2,00  

 
24,27 

 
SW (4 µm2) 

 
1,23 

 
8,92 

 

 

A rugosidade das membranas descrita como original referem-se a medidas 

realizadas em membranas novas na mesma área, 4 µm2, como referência para 

comparar os valores antes e após concentração do rejeito. Comparando-se os 

resultados fica claro que a rugosidade foi reduzida após o teste de concentração. 

Observa-se que ambas as imagens tridimensionais mostraram superfícies mais 

lisas, homogêneas, com pequenos picos. Esse fato pode estar relacionado com o 

fato do sistema utilizado na concentração utilizar fluxo tangencial, o qual escoa 

paralelamente à superfície da membrana. 
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5 CONCLUSÕES 

 

As conclusões principais deste trabalho são: 

 

• Este estudo demonstrou claramente que as membranas NF e SW 

apresentaram bom desempenho e foram efetivas para tratar o rejeito “água 

carbonatada”. 

 

• Nos testes estáticos de curta duração (24 a 72 h) a membrana NF apresentou 

queda no fluxo permeado ao redor de 10%, enquanto que a membrana SW 

apresentou um aumento de 20% no fluxo permeado, mas esse aumento foi 

menor para o tempo de 72 h no rejeito.  

 

• A rejeição ao íon sulfato não apresentou alteração significativa após os testes 

estáticos de curta duração para ambas as membranas, mantendo rejeições 

entre 97 e 99%, indicando que a carga superficial das membranas não foi 

alterada significativamente pelo rejeito quando imersas por até 72 h. 

 

• A rejeição ao íon cloreto diminuiu com o aumento do tempo de imersão no 

rejeito para ambas as membranas, e que essa diminuição é menor para tempos 

maiores de imersão.  A maior diferença observada foi em 24 h (56 e 60%). 

 

• A técnica de microscopia eletrônica permitiu visualizar nitidamente a diferença 

de morfologia entre as duas membranas estudadas.  

 

• A membrana SW apresentou titânio em sua composição, de acordo com 

análises de FRX. O titânio não interferiu no desempenho da membrana. 

 

• Nos testes estáticos de longa duração (5000h) no rejeito, a película 

desprendida da superfície de ambas as membranas revelou tratar-se de uma 

camada extra de PVA [(poli (álcool vinílico)].  
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• Os testes estáticos com soluções sintéticas sem urânio mostrou que o urânio 

 contido no rejeito não é responsável pela queda do cloreto em ambas as 

 membranas.  

 

• Os testes estáticos com soluções sintéticas mostrou que o pH 9,4 pode 

 provocar alguma alteração física na superfície das membranas, pois os 

 resultados de ATR-FTIR não mostraram alterações químicas. 

 

• Nos testes dinâmicos, a rejeição ao urânio atingida foi de 99% para a 

membrana NF e entre 82 a 94% para a membrana SW, sob permeação por até 

72 h. Entretanto foi observado queda no fluxo permeado, com redução de 60% 

após 72 h de permeação. A queda no fluxo é devido ao processo de 

polarização por concentração, fenômeno inerente a todo processo de 

separação por membranas, sendo reforçado pelo sistema de permeação 

utilizado (frontal). 

 

• Os espectros de ATR-FTIR das membranas imersas por até 72 h são muito 

comparáveis entre si, sugerindo que não foram significativamente afetadas pelo 

rejeito. Entretanto, as membranas NF5000h e SW5000h apresentaram 

espectros diferentes das membranas originais, correlacionando-se com a perda 

da camada de PVA das mesmas. 

 

• As curvas termogravimétricas da membrana NF (24-72 h) mostraram que a 

camada de poliamida apresenta boa estabilidade térmica, entretanto a 

membrana SW por até 72h é termicamente menos estável que a membrana 

original (SW0).  

 

• Os resultados de ângulo de contato estão dentro da faixa descrita como 

hidrofílica (0° < 90°). Entretanto a membrana NF5000h e SW5000h 

apresentaram menor ângulo de contato, provavelmente a ausência da camada 

de PVA promoveu maior absorção da água pela superfície seca da membrana.  
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• As imagens de AFM mostraram que a rugosidade aumentou com o aumento do 

tempo de imersão no rejeito, independentemente da área analisada (0,25, 4, 25 

µm2) para ambas as membranas. De acordo com a análise de AFM, a 

superfície das membranas apresentou alteração da camada superficial.  

 

• Os testes de permeação do rejeito a 15 bar apresentaram rejeições máximas 

de urânio de 94,5% para ambas as membranas. Esses valores são 

comparáveis aos valores encontrados na literatura. O fluxo da membrana NF 

sofreu redução de 45% após 260 h de permeação, enquanto que a SW, o fluxo 

inicial foi reduzido em aproximadamente 50% após 3 h de permeação. 

 

• Os testes de concentração do rejeito a 15 bar apresentaram rejeições médias 

de 97,7 % para ambas as membrana. O fluxo não variou significativamente ao 

longo do teste. Os concentrados das membranas NF e SW apresentaram 31 e 

35 mg L-1 de urânio, respectivamente, aproximadamente 5 vezes a 

concentração inicial do rejeito (7,0 mg L-1).   

 

• O fluxo permeado ao longo do tempo no teste de concentração não apresentou 

variações significativas, concluindo-se que as membranas não apresentaram 

potencial para a formação de incrustação na sua superfície, bem como ao 

fouling, provavelmente o efeito do escoamento tangencial do sistema ajuda a 

minimizar esse processo.  
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SUGESTÕES 

 

 A partir dos resultados e conclusões obtidas neste trabalho, apresentam-se 

algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

• Estudo mais aprofundado das causas da redução da rejeição de cloreto em 

ambas as membranas, para entender a alteração ocorrida na estrutura das 

membranas após exposição ao rejeito por até 5000h, uma vez que o fluxo 

permeado e a rejeição de sulfato não foram suficientes para explicar tal 

alteração após a imersão. 

 

• Realizar testes no sistema com fluxo tangencial por períodos maiores aos 

estudados neste trabalho. 

 

• Selecionar outras membranas de composição diferente das estudadas neste 

trabalho. 

 

• Estudo de metodologia para recuperação dos componentes do permeado 

(amônio, fluoreto). 

 

• Esclarecer melhor o papel do titânio no desempenho da membrana SW. 

 

• Realizar estudo mais aprofundado sobre estabilidade de membranas de 

nanofiltração em ampla faixa de pH. 
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