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RESUMO 

 

Os processos de separação que envolve membranas cerâmicas têm apresentado 

elevado potencial de aplicações em diversos setores industriais. Os principais motivos do 

avanço dessa tecnologia de separação estão no fato de que essas membranas trabalham sem 

a adição de agentes químicos e com o uso relativamente baixo de energia. Atualmente, a 

principal preocupação no desenvolvimento das mesmas é a minimização dos custos e a 

obtenção de processos de produção mais eficientes. O objetivo geral deste trabalho foi 

avaliar as propriedades de membranas cerâmicas obtidas com matérias-primas regionais e 

alternativas visando o uso em tratamento de água. Para tanto, foram formuladas 

composições, utilizando o delineamento de misturas, com argila, resíduo de granito e 

agentes porogênicos. Como agentes porogênicos foram utilizados sacarose, calcita e pós de 

conchas de mariscos. A argila, resíduo de granito, calcita e pó de conchas de mariscos 

foram submetidos às caracterizações físicas e mineralógicas. As membranas foram 

conformadas na forma de discos, via processo de prensagem uniaxial, e tratadas 

termicamente nas temperaturas de 900, 1000 e 1100ºC e posteriormente foram analisadas 

as características de porosidade aparente, resistência mecânica e aspectos da 

microestrutura. Foram realizados ensaios de fluxo de água destilada/ permeabilidade e 

porosimetria por intrusão de mercúrio e, a partir desses resultados, foram selecionadas as 

membranas mais promissoras para realização de testes visando a aplicação das mesmas em 

tratamento de água do sistema de abastecimento da cidade de Campina Grande, PB. Os 

melhores resultados foram apresentados pelas membranas obtidas com as composições da 

argila, sacarose e pó de conchas de mariscos, atingindo porosidade variando na faixa de 

37,53 a 46,70 %, com diâmetro médio de poros variando na faixa de 0,0038 a 0,2206 μm, 

resistência compressão diametral de 1,93 a 5,39 MPa e fluxo de permeabilidade (utilizando 

água destilada) de aproximadamente 500 l/h.m
2
.
 
Essas membranas foram classificadas para 

possíveis aplicações em microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração e mostraram-se 

eficientes no tratamento de água, com remoção de 100% da cor, turbidez, partículas sólidas 

em suspensões e redução significativa na concentração da dureza, alcalinidade, acidez total 

e cloreto.   

 

Palavras - chaves: Membranas Cerâmicas, Caracterização, Porosidade. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Separation processes involving ceramic membranes have shown high potential for 

applications in various industrial sectors. The main reasons for the advancement of these 

separation technologies are the fact that these membranes work without the addition of 

chemical agents and require low energy. Currently, the main concern in their development 

is to minimize costs and achieve more efficient production processes. The aim of this study 

was to evaluate the ceramic membrane properties obtained with regional and alternatives 

raw materials aimed at use in water treatment. Therefore, compositions were formulated 

using the mixture design of clay, granite waste and porogenic agents.  As porogenic were 

used sucrose, calcite and shellfish shells powder. The clay, granite waste, calcite and 

shellfish shells powder were subjected to physical and mineralogical characterization. 

Membranes were shaped in the form of discs via uniaxial pressing process and heat treated 

at temperatures of 900, 1000 and 1100 ° C and after the samples were analysed by 

characteristics of porosity, strength and microstructural aspects. Distilled water flow tests 

were conducted / permeability and porosimetry by mercury intrusion and, from these 

results, the most promising membranes for testing were selected with a view to the 

application of the same at treating a water supply system Campina Grande city, PB. The 

best results were obtained with membranes made by the compositions clay, sucrose and 

shellfish shells powder, reaching varying porosity in the range from 37.53 to 46.70% with 

an average pore diameter varying from 0.0038 to 0,2206 μm, diametrical compression 

strength of 1.93 5,39 MPa and the permeability flux (using distilled water) of about 500 l / 

h.m
2
. These membranes were sorted for possible applications in microfiltration, 

ultrafiltration and nanofiltration, and were effective in the treatment of water, with the 

removal of 100% of the color, turbidity, solids suspensions and significantly reduce the 

concentration of hardness, alkalinity, total acidity and chloride.  
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1.0 - INTRODUÇÃO  

 

 O processo de separação por membranas vem sendo estudado há bastante tempo, 

desde a metade do século XVIII, porém somente a partir do século XX a Alemanha inicia a 

fabricação das mesmas (FANE et al., 2011). Atualmente, as membranas filtrantes 

apresentam como principais aplicações tecnológicas o tratamento de água, efluentes e o 

processo de separação de óleo e água.  

Tal processo é uma tecnologia bastante difundida em diversas aplicações industriais 

e amplamente confiável para o processo de potabilização da qualidade da água de 

abastecimento em muitos países, devido a sua capacidade de produção de água de alta 

qualidade provenientes de diferentes fontes (MA et al., 1998, NICOLAISEN, 2002). 

Adicionalmente, os processos de separação por membranas são amplamente 

empregados em diversos setores da indústria química, metalúrgica, têxtil e de papel, em 

aplicações farmacêuticas e de biotecnologias, no tratamento de efluentes industriais e 

residenciais, na reciclagem e no processamento de alimentos e de bebidas (SILVA 2009 e 

LENNTECH, 2013).  

 As membranas atuam como barreiras seletivas que permitem a separação de duas 

fases e que restringem, total ou parcialmente, o transporte de uma ou várias espécies 

químicas presente na solução (HABERT et al., 2006). Os principais motivos do avanço 

desse processo de separação estão no fato de separar as fases presentes sem a adição de 

agentes químicos para promover a separação e com uso relativamente baixo de energia. 

Também há diversas técnicas de tratamento capazes de tornar a água potável, 

variando de técnicas simples às mais avançadas. O que vai definir a técnica a ser utilizada 

no tratamento é a qualidade da água a ser tratada e o destino da utilização da mesma. As 

técnicas convencionais utilizadas no tratamento de água para o consumo humano 

consistem de várias etapas que objetivam a remoção de partículas em suspensões em forma 

de colóides até as eliminações dos possíveis microrganismos patogênicos presentes. No 

Brasil, os padrões de potabilidade da água são regidos pelo Ministério da Saúde, através da 

Portaria nº 2.914 de 12 de Dezembro de 2011. Dentre os tratamentos avançados, podem-se 

destacar: Filtração através de Membranas, Processos Oxidativos Avançados, Ozonização e 

Radiação Ultravioleta. 

 As tecnologias de filtração mais empregadas no tratamento de água são 

basicamente: microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose inversa 
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(OI), as quais se distinguem pela força motriz atuante, tamanho dos poros, material da 

membrana e mecanismo de separação (METCALF & EDDY, 2003). Essas tecnologias 

vêm apresentando um rápido crescimento nos últimos anos, e apresentam-se como uma 

alternativa capaz de substituir os sistemas convencionais de tratamento de água, por 

apresentar uma maior possibilidade de potabilização da água com qualidade superior às 

tecnologias convencionais de tratamento (OLIVEIRA E NORMANDO, 2006 e 

ZULARISAM et al., 2009). 

 As tradicionais membranas poliméricas apresentam grandes aplicações em diversos 

setores devido à grande variedade de materiais poliméricos e facilidade no processamento, 

no entanto, apresentam algumas limitações, tais como: seu uso é limitado a temperaturas 

inferiores à 250ºC e sofrem degradação acelerada em pH extremamente ácido ou em 

solventes orgânicos (SANTOS et al., 1996).  

 Por outro lado, de acordo com Xu et al (2013) as membranas cerâmicas tem 

propriedades superiores às membranas poliméricas, como resistência mecânica, inércia 

química, longa vida útil e estabilidade térmica. Entretanto as mesmas apresentam 

desvantagens em relação às poliméricas devido ao alto custo de fabricação, transporte e ao 

custo das matérias-primas que são na sua maioria importadas e sintéticas, obtidas a partir 

da zircônia, alumina, titânia e sílica. 

Mesmo com a problematização relacionada ao custo de produção e substituição dos 

sistemas convencionais por nova tecnologia de membranas, estima-se que a utilização de 

membranas cerâmicas em processos de purificação de água para abastecimento e várias 

aplicações, tenha um crescimento estimado no período de 2015 a 2020 de 11,7% 

(CIADVANCED, 2015).  

Diante da problemática relacionada à qualidade da água, a pesquisa de novos 

materiais para o desenvolvimento de membranas cerâmicas, apesar de ser uma necessidade 

constante, passa prioritariamente pela descoberta de novas fontes de insumos que 

possibilitem a criação de novos materiais com base na sustentabilidade social, econômica e 

ambiental, de forma a contribuir com a valorização da condição humana preservando o 

meio ambiente e gerando novas oportunidades de emprego e renda. 

Considerando que a região nordeste do Brasil, principalmente os Estados da 

Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, possuem grandes reservas de matérias-

primas naturais adequadas à produção de materiais cerâmicos, é de grande relevância o 
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estudo das membranas cerâmicas obtidas a partir do uso dessas matérias-primas, na busca 

da minimização dos custos de produção das mesmas. 

Ainda, nas últimas duas décadas, as pesquisas de tecnologia de membranas 

cerâmicas de baixo custo vêm apresentando um avanço significativo, com destaque para as 

membranas de microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF) utilizadas nos processos de 

potabilização da água de abastecimento público, isso ocorre por proporcionar alto fluxo de 

água tratada e com custo inferior aos processos convencionais (MIERZWA et al., 2008, 

VASANTH et al., 2011 e BELIBI BELIBI et al., 2015). 

Segundo Ma et al (1998) e Nicolaisen (2002) a tecnologia de membrana é uma 

tecnologia consolidada para o tratamento de água potável em muitos países, devido à sua 

capacidade de produção de água de alta qualidade provenientes de diferentes fontes. O uso 

generalizado das membranas vai depender do sucesso da capacidade seletiva e do custo 

efetivo no processo de produção, mesmo não havendo dúvida da eficácia no processo de 

potabilização de água (MIERZWA et al., 2012).  

Adicionalmente, alguns estudos demonstram o desenvolvimento de membranas 

cerâmicas de nanofiltração (NF) com desempenhos superiores às membranas poliméricas 

de NF utilizadas no processo de potabilização de água (SENTANA et al., 2011 e 

FUJIOKA et al., 2014).  

Um dos fatores importantes na preparação de membranas cerâmicas é a seleção do 

agente porogênico usado para geração de poros na microestrutura, onde os mesmos são 

substâncias que se decompõem durante a sinterização. Tais agentes porogênicos 

possibilitam a formação de uma estrutura com tamanho e volume de poros (abertos e 

fechados) específicos, os quais influenciam na porosidade, seletividade e permeabilidade 

da membrana. Dentre estas, a seletividade é a propriedade que define a aplicação da 

membrana em determinados processos de separação (DEL COLLE et al., 2009). 

Considerando este cenário, o presente Trabalho de Tese apresenta novas 

possibilidades de produção de membranas cerâmicas à base de matérias-primas regionais 

(argila e resíduo de granito), e diferentes agentes porogênicos (sacarose, pó de conchas de 

marisco e calcita). Além disso, alguns pesquisadores enfatizam a necessidade da 

substituição das matérias-primas com custo bastante elevado à base de: alumina, zircônia, 

titânio e sílica (SAFFAJ et al., 2006; MASMOUDI et al., 2006; NANDI et al., 2008, 

EMANI et al., (2013) e BELIBI BELIBI et al., 2015). Outro ponto importante é a redução 

da temperatura de sinterização, onde essas matérias-primas necessitam de altas 
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temperaturas de queima para adquirir estabilidade mecânica e isso onera elevados custos 

na produção das membranas (NANDI, et al. 2008; VARBANETS et al. 2009; VASANTH, 

et al. 2011 e BELIBI BELIBI et al. 2015). 

De um modo geral, o desenvolvimento de membranas cerâmicas a base de 

matérias-primas regionais associado à uma porosidade adequada aos processos de filtração 

é de grande utilidade para a indústria, na qual a tecnologia de membranas tem sido aplicada 

em diversos casos como técnica de separação e especialmente no tratamento de água, que é 

o foco principal do presente trabalho. 

  

1.1 – OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as propriedades de membranas cerâmicas 

obtidas com matérias-primas regionais e alternativas visando o uso em tratamento de água.  

 

1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estudar a influência de diferentes formulações, variando composições de matérias-

primas e agentes porogênicos, como também da temperatura de sinterização, nas 

propriedades físicas e mecânicas das membranas obtidas; 

 

  Analisar as membranas mais promissoras através da microscopia eletrônica de 

varredura, porosimetria por intrusão de mercúrio e ensaios de fluxo de água 

destilada / permeabilidade visando classificar quanto às suas aplicações; 

 

 Avaliar o desempenho das membranas mais promissoras na potabilização da água 

em sistema de bancadas de laboratório.   
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2.0 - REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 – Características Gerais sobre Membranas 

 Membrana é definida essencialmente como uma barreira que separa duas fases e 

que restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies presentes nas 

fases de maneira seletiva (HABERT et al., 2006). As membranas podem ser homogêneas 

ou heterogêneas, simétricas ou assimétricas na estrutura, sólidas ou líquidas; podem 

transportar uma carga positiva ou negativa, neutra ou bipolar. O transporte do fluxo através 

de uma membrana ocorre de forma frontal e tangencial, através da aplicação de uma força 

motriz, seja ela um gradiente de potencial químico (gradiente de concentração, pressão ou 

temperatura) ou elétrico (RAVANCHI et al., 2009). 

 Os processos de separação por membranas têm encontrado um vasto campo de 

aplicações, como indústrias químicas, farmacêuticas e médica, indústrias de alimentos e 

potabilidade de água. São classificadas nas seguintes categorias: microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, eletrodiálise, diálise, pervaporação e 

permeação de gases e as mais usadas comercialmente são as membranas poliméricas 

(RICHARD, 2012). Dentre os mencionados, serão destacados os processos que utilizam 

membranas cerâmicas nos processos de separação, como: a microfiltração, ultrafiltração, 

nanofiltração e osmose inversa (BENFER et al., 2001, SENTANA et al., 2011, RICHARD, 

2012,  MIERZWA, et al.,  2012 e FUJIOKA et al., 2014). 

 A funcionalidade da membrana é função do tamanho médio de seus poros. Para 

microfiltração, o diâmetro médio dos poros deve estar compreendido entre 0,1 – 10µm, 

para ultrafiltração deve apresentar diâmetro entre 0,001 – 0,1 µm. Já membranas para o 

processo de nanofiltração devem ter os diâmetros dos poros entre 0,01 – 0,001 µm e a 

osmose inversa apresentam os diâmetros dos poros menores de 0,002 µm. O tamanho dos 

poros da membrana é função da morfologia e tamanho de grãos das formulações com o 

qual se obtém a membrana (WANG, et al., 2005). 
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2.1.1- Microfiltração 

Microfiltração (MF) é o processo de separação de membranas com características 

similares à filtração convencional (clássica). As membranas de microfiltração apresentam 

porosidade variando na faixa de 5 a 70% e estas membranas porosas apresentam tamanhos 

de poros entre 0,1 e 10µm (COT et al., 1988). 

Segundo Fane et al (2011), a tecnologia de microfiltração teve sua primeira 

aplicação em escala comercial por volta de 1918, quando  Zsigmondy e Bachmann 

desenvolveram a primeira membrana à base de nitro-celulose. Mas, só após a segunda 

guerra mundial essa tecnologia tornou-se importante e obteve uma grande aceitação e um 

rápido crescimento motivado pela sua eficiência na remoção de microrganismos 

patogênicos, vírus e por eliminar possíveis focos de doenças provocadas por águas 

contaminadas nos EUA (BCC RESEARCH, 2009). Essa aplicação inspira vários 

pesquisadores a estudar essa tecnologia. 

 Em todo o mundo, o processo de separação por membrana de microfiltração 

continua com grande aceitação no processo de potabilização da água de abastecimento, 

motivo pelo qual, o processo de separação por membrana apresenta como uma grande 

potencialidade na substituição do sistema de tratamento convencional de água potável, por 

separar pequenas partículas insolúveis em suspensão como, microrganismos patogênicos, 

vírus, bactérias, componentes de baixos e altos pesos moleculares em suspensões 

(BAKER, 2004a; VASANTH et al., 2011;  FRE-Y, 2014;  CHANG et al., 2014 e 

WERNER et al., 2014). 

Ainda, as membranas de microfiltração apresentam poros relativamente abertos, 

sendo necessário o emprego de pressão atuando como força motriz para que ocorra o 

transporte da solução e essas pressões variam na faixa de 5 – 500 KPa ( BAKER, 2004a, 

HABERT et al., 2006, FANE et al., 2011 e WANG e MENON, 2011). Também, na 

tecnologia de microfiltração o solvente e todo o material solúvel permeiam na membrana e 

apenas o material em suspensão é retido (HABERT et al., 2006). As membranas de 

microfiltração apresentam porosidade homogênea e os tamanhos dos poros bem definidos. 

Finalmente, o tamanho dos poros nas membranas de microfiltração é grande o suficiente 

para permitir o transporte de elevados fluxos de permeado (WERNER et al., 2014). 

Adicionalmente, o funcionamento da membrana de microfiltração ocorre com 

fluido que passa pela superfície da membrana e o produto é chamado de permeado, 
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enquanto o rejeito constitui o concentrado (ou retido). A membrana é simplesmente um 

material bidimensional usada na separação dos componentes de um fluido baseado no 

tamanho relativo dos poros. A capacidade da membrana em permitir a passagem 

unicamente de componentes específicos é chamada semi-permeabilidade. O processo 

ocorre fisicamente no qual os componentes separados permanecem quimicamente 

inalterados (FANE et al., 2011; WANG e MENON, 2011).  

Nas últimas duas décadas, as membranas de microfiltração apresentaram variedades 

em aplicações, tais como: tratamento de água e efluentes nos diversos segmentos da 

indústria de petróleo, têxtil e pigmentos inorgânicos; no processo de purificação de água, 

na indústria de papel e uma grande aplicação em outros setores da economia, como 

indústria de bebidas, biotecnologia, fármacos, no pré-tratamento para os processos de 

nanofiltração e osmose inversa (HABERT et al., 2006 e SILVA e LIRA 2006). 

A maior aplicação atualmente das membranas cerâmicas microfiltrantes é no 

tratamento da água de abastecimento; e os principais materiais cerâmicos utilizados são as 

aluminas, cordieritas, óxidos de silício, zircônia e titânio (SILVA e LIRA, 2006). 

 

2.1.2 - Ultrafiltração  

Ultrafiltração (UF) é uma tecnologia de separação seletiva utilizada para purificar e 

fracionar soluções contendo macromoléculas, cujas substâncias a serem removidas tenham 

peso molecular na faixa de 1000 e 2000g mol
-1

.  As membranas de UF constituem-se numa 

barreira absoluta, removendo todos os sólidos suspensos, incluindo turbidez e 

microrganismos como protozoários, bactérias e vírus (SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001).  

Segundo Schneider e Tsutiya (2001), entretanto, as membranas de UF são mais 

indicadas para remoção de vírus, por remover totalmente todas estas partículas biológicas 

que é baseada em exclusão física.  A utilização dessas membranas usadas no processo de 

potabilização da água remove a maioria dos microrganismos e compostos orgânicos 

solúveis sem a necessidade de adicionar reagentes químicos. Além disso, as membranas de 

UF apresentam tamanho de poros na faixa de 0,1 e 0,004 µm (COT et al., 1988). 

Na UF, a força motriz atuante para promover o fluxo é o gradiente de pressão 

através da membrana. Como os poros das membranas de UF são menores do que as de MF 

faz-se necessária a atuação de uma força motriz maior para obter elevados fluxos 
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permeados. Para que o processo possa ser utilizado industrialmente às pressões 

transmembranares variam na faixa de 1 – 7 atm (SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001).  

A tecnologia de UF é amplamente utilizada na indústria de alimentos, bebidas e 

laticínios, assim como, na produção de água potável, concentração e purificação de 

proteínas e enzimas, separação de óleo /água, indústria têxtil, tratamento de efluentes e 

reciclagem da água na indústria de celulose e papel. Após três décadas do seu surgimento 

comercial, as membranas de UF ganharam ampla aceitação e com diversas aplicações 

industriais em diferentes setores, principalmente na indústria de lacticínios. Não só para a 

recuperação de proteínas, da lactose e ácido láctico, mas a partir de soro, as membranas 

foram também utilizadas para concentrar leite dietético ou produzir queijo (GEKAS et al., 

1985). 

Os princípios de funcionamento das membranas de MF e UF ocorrem através de 

dois tipos de operações: escoamento frontal (Dead-end) e escoamento tangencial (Cross-

Flow). A Figura 1 apresenta o princípio de funcionamento das membranas de MF, UF e 

NF.  

A filtração frontal é utilizada preferencialmente em casos em que as concentrações 

dos sólidos em suspensão sejam muito baixas. Enquanto que a operação de escoamento 

tangencial pode ser usada em concentrações mais elevadas, pois as partículas que ficam 

depositadas na superfície da membrana, durante o processo, são removidas pelo próprio 

fluxo que passa paralelamente a superfície da membrana sob ação de uma força motriz, 

minimizando o acúmulo de matéria enquanto o fluxo penetra numa direção normal (LI, 

2007, AROMA, 2011, WANG e MENON, 2011 e FANE et al., 2011). 

A aplicação de uma força motriz, provedora de movimento sobre a membrana na 

corrente de alimentação promove o fluxo de solvente e/ou soluto na superfície da 

membrana, ajudando a remover quaisquer espécies rejeitadas e acumuladas. Isso pode 

reduzir a taxa de permeação, aumentando-se a taxa de concentração da torta na membrana. 

Predominantemente, parte da solução conhecida como permeado ou “filtrado”, consiste de 

moléculas menores do que os tamanhos médios dos poros da membrana que, juntamente 

com o solvente, passam através da membrana ocorrendo principalmente nos processos de 

filtração convencionais. De acordo com Hsienh (1996) o fluxo de alimentação e o 

permeado são ambos perpendiculares à superfície da membrana e parte da solução que fica 

retida, é composta por solutos de alta massa molar, tais como, as macromoléculas e 

partículas coloidais. 
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Figura 1 - Princípio de funcionamento da filtração com membranas em modo tangencial e frontal  

(Fonte: FRE-Y, 2014). 

 

 

  As primeiras membranas de UF comerciais surgiram em meados dos anos 1960 

produzidas pelas empresas Millipore e Amicon aprimorando as tecnologias existentes no 

desenvolvimento das membranas assimétricas de osmose inversa. Membranas de UF 

surgiram com o advento das membranas osmose inversa e posteriormente, foram 

desenvolvidas em paralelo (BAKER, 2004).  

2.1.3 - Nanofiltração 

O processo de separação por membrana de Nanofiltração (NF) é capaz de efetuar 

separações de moléculas de peso molecular médio entre 500 e 5000 g mol
-1

, situando-se, 

portanto, entre o limite superior da ultrafiltração e o limite inferior da osmose inversa 

(HABERT et al., 2006). O termo nanofiltração foi introduzido na segunda metade da 

década de 1980 para descrever um "processo de osmose inversa", onde verificou-se que a 

seletividade dessas membranas permitia que alguns solutos iônicos presentes na água de 

alimentação permeavam completamente na membrana (WANG e MENON, 2011 e FANE 
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et al., 2011). Mas o termo nanofiltração só veio de fato a ser usado tecnicamente como 

uma tecnologia de separação em 1988. Na década de 1960, esta tecnologia era classificada 

como algo aberto, solto, de baixa pressão e intermediaria entre a ultrafiltração e a osmose 

inversa (ERIKSSON, 1988; CONLON, 1985 e KURIHARA et al., 1985). 

As membranas de NF apresentam tamanho de poros que variam entre 0,001 e 0,005 

µm e trabalha nas pressões que podem variar de 5 – 25 atm (BURGGAAF e COT, 1996). 

Embora, seja muito similar à osmose inversa em termos químicos da membrana, a NF 

permite a difusão de certas soluções iônicas, tais como: sódio e cloretos, 

predominantemente íons monovalentes, presente na água (SILVA, 2009). Segundo 

Rautenbach e Gröschl (1990), as membranas de NF apresentam uma elevada 

permeabilidade para os sais monovalentes, mas também são capazes de eliminar quase que 

completamente os sais multivalentes e uma quantidade relativa de compostos orgânicos. Já 

as espécies iônicas maiores, incluindo os íons bivalentes e multivalentes, e moléculas mais 

complexas são amplamente retidas na NF (SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001).  

Pesquisas realizadas enfatizam a confecção de membranas de nanofiltração a partir 

de materiais cerâmicos. Os materiais utilizados para sua confecção são principalmente à 

base de óxidos de titânio, óxidos de zircônio, sílica-zircônia, háfnio e δ-alumina (GESTEL 

et al., 2003, CUI et al., 2011 e FUJIOKA et al., 2014). Ainda, segundo Fujioka et al (2014) 

o desenvolvimento de membranas cerâmicas de NF apresenta capacidade seletiva 

equivalente às das poliméricas, no entanto, é necessário aumentar sua permeabilidade para 

torná-los economicamente viável para aplicações no tratamento de água.  

Ainda de acordo com Maia (2006), novas técnicas de preparação de membranas, 

visando otimizar sua eficiência e seu custo de produção, são de fundamental importância 

no desenvolvimento da tecnologia de membranas cerâmicas. 

As principais aplicações das membranas de NF são: dessalinização de alimentos 

lácteos e produtos da indústria de bebidas, dessalinização parcial do soro do leite e 

soluções contendo corantes, concentração de produtos fermentados, purificação de enzimas 

e potabilização de água ultrapura. 

A tecnologia de NF é capaz de promover a separações de moléculas em uma ampla 

faixa de peso molecular, que pode ser empregada na indústria fina, e também na 

recuperação de moléculas com alto valor agregado como. Por exemplo: fármacos, enzimas 

e biocatalizadores. 
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2.1.4 - Osmose Inversa 

A Osmose Inversa (OI) é um processo onde o fenômeno da osmose é invertido pela 

aplicação de pressão superior à pressão osmótica da solução concentrada em contato com 

uma membrana semipermeável. A osmose consiste no transporte do solvente através da 

membrana semipermeável, como resultado de uma diferença de concentração entre as fases 

líquidas separadas por esta membrana (FANE et al., 2011).  O solvente é transportado pela 

ação da existência de uma diferença de pressão hidrostática estabelecida entre as fases. 

Esta condição é conhecida como equilíbrio osmótico e a correspondente diferença de 

pressão é denominada de pressão osmótica. Equilíbrio osmótico representa um equilíbrio 

termodinâmico, ou seja, o solvente ainda passa através da membrana, mas os fluxos 

possuem o mesmo valor em ambos os sentidos. Quando a pressão for maior que a pressão 

osmótica aplicada sobre a solução mais concentrada, o fluxo de solvente é invertido e 

transportado através da membrana da solução mais concentrada para a menos concentrada 

caracterizando o processo de osmose inversa. 

A OI tem sido estudada há mais de dois séculos, mas só a partir dos estudos de Reid 

e Breton (1959), Leob e Sourirajan (1962) que prepararam a primeira membrana de OI a 

partir de um polímero sintético (acetato de celulose), que era capaz de separar o sal da água 

e com fluxos relativamente elevados. Posteriormente, Cadotte e Petersen (1981) 

prepararam as primeiras membranas de película fina composta (densa e porosa) e que 

foram realmente eficientes, o que foi um avanço fundamental para fazer a aplicação em 

larga escala de membranas OI e economicamente viáveis. No período entre 1960 e 1990 

ocorreram os principais desenvolvimentos das membranas de OI.  

O processo de separação por OI é empregado principalmente quando se deseja reter 

solutos de baixa massa molar, tais como os sais inorgânicos dissolvidos e pequenas 

moléculas orgânicas. O termo “osmose inversa” deve ao fato de que neste tipo de processo, 

o fluxo permeado ocorre no sentido contrário ao sentido do fluxo osmótico normal 

(CARVALHO et al., 2001). 

Segundo Carvalho et al (2001), o processo de separação por OI é amplamente 

utilizado na dessalinização da água, no reuso e no tratamento de águas (remoção da dureza 

da água), mostrando-se como uma alternativa bastante viável para a resolução da escassez 

de água potável. 
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As membranas de OI são geralmente classificadas em membranas assimétricas e de 

película fina ou membranas compostas. A membrana de OI assimétrica contém um 

material polimérico e tem uma camada de pele fina (pele densa), permeável e seletiva, 

suportada por uma sub-camada mais porosa na sua estrutura. A camada de película densa 

(0,1 - 1 µm), determina o fluxo e seletividade, enquanto a subcamada porosa tem pouco 

efeito sobre as propriedades de separação de membrana (FANE et al., 2011). Membranas 

assimétricas são geralmente formadas por uma inversão de fase, ou seja, através da 

precipitação do polímero, as membranas de filme fino compostas são confeccionadas de 

dois ou mais materiais poliméricos e consiste em uma camada fina de polímero, formando 

uma barreira na estrutura. O filme da superfície é extremamente fina (na ordem de 0,1 µm 

ou menos), e isto permite um fluxo elevado de água (REID e BRETON, 1959; LOEB e 

SOURIRAJAN, 1962 e CADOTTE e PETERSEN 1981).  

Cui et al (2011) investigaram a utilização de membrana cerâmica de OI no 

tratamento de água do mar, e verificou a necessidade de um pré-tratamento para evitar uma 

maior incrustação da membrana, já que este pré-tratamento mantém a permeabilidade 

estável a longo prazo, possibilitando a aplicação da membrana cerâmica de OI no 

tratamento de água do mar.  

Atualmente, a tecnologia de OI tem aplicações em quase todos os setores 

industriais, além dos processos de dessalinização da água do mar e salobra. Por exemplo, a 

obtenção de água de alta pureza através da purificação é uma necessidade para a fabricação 

de componentes eletrônicos em miniatura, indústrias de fotografia e impressão. A 

tecnologia de OI pode ser combinada com UF, pervaporação, destilação e outras técnicas 

de separação para proporcionar separações altamente eficientes e seletivas. 

A Tabela 1 resume os processos de separação por membranas que utilizam o 

gradiente de pressão como força motriz e suas principais aplicações. Quanto menores os 

tamanhos dos poros das membranas, maior será a diferença de pressão aplicada para 

promover o transporte das espécies através da mesma (HABERT et al., 2006). 
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Tabela 1 - Principais Processos de Separação por Membranas (HABERT et al., 2006). 

Processo 
Força 

Motriz 

(∆P) 

Material 

Retido 
Aplicações 

 

Microfiltração 

(MF) 

 

0,5 – 2 

atm 

Partículas em 

suspensão, 

bactérias, vírus. 

Tratamento de água e efluentes; 

Estabilização bacteriana; 

Clarificação de bebidas; 

Oxigenação do sangue; 

Concentração de célula. 

Ultrafiltração 

(UF) 

 

1 – 7 

atm 

Colóides e 

macromolé-

culas 

Recuperação de pigmentos e óleos; 

Tratamento de água de alta 

qualidade. 

 

Nanofiltração 

(NF) 

 

5 – 25 

atm 

Sais bivalentes e 

soluções em 

suspensões. 

Purificação de enzimas; 

Biorreatores e membranas; 

Tratamento de água ultra-pura. 

Osmose 

Inversa 

(OI) 

 

15 – 80 

atm 

Materiais 

solúveis em 

suspensões. 

Dessalinização de água; 

Concentração de sucos de frutas; 

Desmineralização de água. 

∆P = Diferença de pressão 

No processo de produção de água potável, é importante avaliar as tecnologias de 

membranas com relação aos contaminantes presentes na água antes de aplicá-los 

(VARBANETS et al., 2009). As membranas de UF apresentam tamanhos de poros 

pequenos e suficientes para garantir remoção dos principais microorganismos presentes na 

água como protozoários, vírus e bactérias. As MF apresentam as mesmas propriedades das 

membranas UF, porém não removem todas as bactérias presentes na água. A remoção total 

de vírus e bactérias só ocorrerá com a utilização de membranas de UF, desde que o 

tamanho de vírus e bactérias estejam na faixa de 0,03 – 3 µm (WANG et al., 2007 e 

VARBANETS et al., 2009). 

As membranas de NF e OI são usadas na remoção de contaminantes inorgânicos 

presentes na água. As membranas de NF são eficazes na remoção da maioria dos íons 

bivalentes (retenção > 90%), enquanto as membranas de OI são usadas na remoção de íons 
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monovalentes, mas atualmente é usada na dessalinização da água do mar ou água salobra 

(VARBANETS et al., 2009).   

A Figura 2 ilustra os principais processos de separação por membranas, como 

também apresenta as aplicações, tamanho dos poros e as pressões de trabalho (FANE et al., 

2011).  De acordo com os diversos processos, o ideal é trabalhar em conjunto para obter 

um alto rendimento, minimizando os custos operacionais e proporcionando desempenho 

eficiente. 

 

 

Figura 2 - Processo de separação com membranas orientadas por pressão ( FANE et al., 2011; 

WANG e MENON, 2011). 

 

2.1.5 - Vantagens e Desvantagens dos Processos de Separação por membranas 

  

De acordo com Dong et al (2006), Ravanchi et al (2009), Varbanets et al (2009), 

Vasanth et al (2011), Mecha e Pillay (2014) e Belibi Belibi et al (2015), as principais 

vantagens dos processos de separação por membranas, são: 

 Elevada seletividade: em alguns casos, os processos de separação por membranas 

se apresentam como única alternativa na separação de algumas classes de 

compostos, o que permite a obtenção de permeado com características bastante 

específicas, a partir do uso de um só processo ou do acoplamento de processos; 
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 Potencial no tratamento de água, a qualidade da água não depende das habilidades 

do operador ou o modo de operação; e que pode ser operado em condições de baixa 

pressão (por gravidade), eliminando assim os custos de energia resultantes da 

utilização de bombas e de eletricidade; 

 Uso da Temperatura ambiente nos processos de separação por membranas: é 

desnecessário o controle da temperatura para promover a separação das fases; 

 Economia no consumo de energia: em relação a processos convencionais de 

tratamento, o consumo requerido de energia é menor em função da menor 

utilização de equipamentos, do volume das unidades;  

 Ocupação de pouco espaço físico e de fácil arranjo com outros sistemas; 

 Controle da poluição: poluem menos o meio ambiente em comparação aos 

processos convencionais, pois não requerem a utilização de substâncias químicas 

que possam provocar problemas ambientais;  

 Grande perspectiva de ampliação devido ao desenvolvimento de novos materiais 

utilizados nos processos de separação por membranas;  

 Simplicidade de operação e escalonamento: por trabalhar com sistemas modulares, 

os sistemas são de fácil operação e escalonamento. Esta característica também 

fornece a vantagem de obtenção de dados para plantas industriais, a partir de 

equipamentos em escala piloto.  

Destacam-se as desvantagens dos processos de separação por membranas: 

 Elevado custo: apesar de que os custos associados à aplicação desta tecnologia vêm 

sendo consideravelmente reduzidos, ainda apresentam-se com custo elevado. As 

membranas estão sendo produzidas em maior escala e mais empresas estão 

surgindo no mercado e, quando bem operadas, as membranas vêm apresentando 

maior vida útil e fluxo permeado mais estável e elevado; 

 Problema de incrustação faz-se necessárias medidas de prevenção de incrustação 

para aplicação em grande escala e limpeza química. Tais medidas de prevenção 

incrustantes requerem controle de limpeza diária resultando em aumento dos custos 

de investimento; 

 Resistência à adoção de novas tecnologias: razão pelo qual essa tecnologia tem sido 

pouco testada em escala comercial e que é necessária a operação por períodos mais 

longos visando avaliar melhor seu desempenho e determinar os valores de 
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parâmetros chaves, com a finalidade de garantir o melhor comportamento da 

membrana ao longo do tempo e de obter dados suficientes para a elaboração de 

modelos confiáveis; 

 Necessidade de substituição periódica: a troca periódica das membranas ainda é 

uma necessidade, porém novos estudos visam o desenvolvimento de membranas 

que tenham uma vida útil maior (CHURCHOUSE & WILDGOOSE, 1999); 

 Dificuldade de processamento das membranas, infelizmente, o processo de 

fabricação de membranas cerâmicas, embora comercialmente disponível, ainda 

continua a ser muito caro a partir de um ponto de vista técnico e econômico devido 

ao uso de matérias-primas com custo elevado, tais como alumina, zircônia, titânio e 

silício. 

 

2.2 - Classificações das Membranas 

 

As membranas podem ser classificadas segundo o material de fabricação utilizado, 

em poliméricas, metálicas e cerâmicas. Ainda de acordo com o material elas podem ser  

subdivididas em: fina ou espessa, homogênea ou heterogênea, natural ou sintética, neutra 

ou carregada. Entretanto, basicamente, classificam-se as membranas conforme sua 

morfologia ou estrutura, assim pode-se dividi-las em dois grupos: densas ou porosas. As 

membranas classificadas como densas são aquelas que envolvem etapas de dissolução e 

difusão através do material constituinte da membrana, enquanto que as porosas são aquelas 

em que o transporte ocorre preferencialmente em uma fase fluida contínua que preenche os 

poros da membrana (AMARAL, 2009). 

De modo geral, as membranas também podem ser classificadas como membranas 

orgânicas e inorgânicas. As membranas orgânicas são as mais utilizadas comercialmente, e 

são constituídas basicamente por polímeros orgânicos. Essa classe apresenta algumas 

limitações em seu emprego por apresentar sensibilidade à variação de temperatura, pH e 

pressão, à ação de alguns solventes e também a ataques por microrganismos (BAKER, 

2004). 

 A maior parte das membranas utilizadas comercialmente nos processos de 

separação é orgânica. Entretanto, o interesse pelos materiais inorgânicos tem crescido 

bastante. Apesar das membranas inorgânicas serem produzidas há mais de 30 anos, apenas 

recentemente começou a disputar o mercado com as membranas poliméricas. Isso se deve 

ao fato das membranas cerâmicas terem uma vida útil maior e apresentarem facilidade de 
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limpeza. Entretanto, o processo de confecção tem custo elevado em relação as membranas 

poliméricas, e na sua grande maioria são produzidas através de óxidos, tais como sílica, 

zircônia e alumina, entre outros que podem ser fabricadas isoladamente ou combinadas, 

como é o caso das membranas compósitas (HABERT et al., 2006 e DIEL, 2010).  

 Segundo Diel (2010), é de grande interesse que as membranas cerâmicas sejam 

inseridas comercialmente no mercado, pelo fato de que, estas membranas apresentam 

grande aceitação e utilização crescente, em especial as membranas de características 

microporosas, nos processos de microfiltração e ultrafiltração. 

2.2.1 – Classificação Quanto à Morfologia  

Quanto à morfologia, as membranas comerciais são classificadas em duas 

categorias: membranas isotrópicas e anisotrópicas. As membranas isotrópicas são 

classificas em densas e porosas, enquanto as anisotrópicas são divididas em porosas e 

densas integrais ou compostas. De acordo com Baker (2004) a morfologia das membranas 

e a natureza do material que a constitui são algumas das características que vão definir o 

tipo de aplicação e a sua eficiência na separação. A morfologia também define os 

princípios em que baseiam a sua capacidade seletiva. Os trabalhos de Habert et al., (2003), 

Viana (2004), Habert et al., (2006), Amaral (2009) e Diel (2010) apresentam a morfologia 

dos diferentes tipos de membranas comerciais. 

As membranas isotrópicas são aquelas que apresentam as mesmas características 

morfológicas ao longo de sua espessura.  Enquanto as membranas anisotrópicas 

apresentam uma região muito fina, aproximadamente 1µm, mais fechada, chamada de pele 

e suportada em uma estrutura porosa. Quando ambas as regiões são construídas por um 

único material a membrana é do tipo anisotrópica integral ou homogênea e quando 

construídas de vários materiais, a membrana será do tipo anisotrópica composta ou 

heterogênea (HABERT et al., 2006).   

  2.2.2 -  Propriedade de Transporte nas Membranas.   

O transporte das espécies através da membrana pode ocorrer por mecanismo 

difusivo ou convectivo, segundo o tipo de morfologia da membrana e o tipo de força 

motriz aplicada. Os principais processos de separação por membrana utilizam como força 

motriz o gradiente de potencial e/ou elétrico (HABERT et al., 2006). Como a maioria dos 

processos de separação por membranas são atérmicos (não ocorre desprendimento de 



36 
 

calor), o gradiente de potencial químico é expresso em termos de gradientes de pressão, 

concentração ou pressão parcial (MULDER, 1991). 

O transporte através das membranas pode ocorrer de forma passiva, a favor do 

gradiente eletroquímica ou ativo, contra esse gradiente, mas também, o transporte de 

macromoléculas é chamado transporte de massa.  

De forma geral o transporte passivo é a maneira mais simples e pode ocorrer nas 

formas convectivo e difusivo. Neste caso a membrana age como uma barreira física na 

qual todos os componentes da solução são transportados pela ação de uma força motriz, 

enquanto que no transporte ativo, os componentes são transportados contra o potencial 

químico (HABERT et al., 2006).  

Nos processos que utilizam membranas porosas, a seletividade é definida pela 

relação de tamanho entre as espécies presentes e os poros das membranas de MF, UF e NF, 

e o fluxo do permeado é sempre de natureza difusiva independente do tipo de força motriz 

aplicada (HABERT et al., 2006). Além disso, as espécies presentes devem ser inertes em 

relação ao material que constitui a membrana (BRAVE, 1991). Enquanto os processos que 

utilizam membranas densas, o transporte passivo é exclusivamente difusivo, e a 

seletividade é dada pela interação entre o meio filtrante e o componente e o mecanismo de 

solução-difusão ocorre em três etapas: sorção na interface alimentação/membrana, difusão 

através da membrana e dessorção na interface membrana/permeado. 

Com relação a membranas compostas, as características de suporte poroso deve 

apresentar alta porosidade e também devem ser incluídas, independente do tipo de 

membranas (cerâmicas e poliméricas), propriedades de transporte como “permeabilidade” 

a gases e líquidos, bem como a sua “capacidade seletica” são utilizadas como parâmetros 

característicos dos processos (OFFEMAN e LUDVIK, 2011).  

Os trabalhos de Mulder (1991) e Habert et al (2006), são referências que 

relacionam os princípios em que se baseiam a capacidade seletiva das membranas, sobre os 

transportes de fluxos de forma convectiva e difusiva. 

2.3 – Materiais Empregados na Manufatura das Membranas 

 Os materiais usados na manufatura das membranas são obtidos a partir de dois 

grupos: os materiais orgânicos e os materiais inorgânicos. Dentre os materiais orgânicos, 

estão as membranas poliméricas, que apresentam as maiores aplicações comerciais em 

diversos setores; e quanto aos materiais inorgânicos, eles se subdividem em quatro tipos 
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específicos de membranas, são elas: materiais metálicos, vidro, carbono e as cerâmicas 

(SILVA, 2009). Dentre as membranas inorgânicas, serão destacadas apenas as membranas 

cerâmicas, por apresentarem boas aplicações em diversos setores da indústria. 

 

2.3.1 – Membranas Poliméricas  

 

As membranas poliméricas são amplamente desenvolvidas e comercializadas por 

várias empresas químicas e, particularmente, no mercado dos EUA, a sua comercialização 

generalizada ocorreu nas décadas de 1960 a 1970 com adventos das membranas 

poliméricas preparadas do acetato de celulose e utilizadas na dessalinização da água do 

mar e salobras (HSIEH, 1996).   Desde então, novas membranas poliméricas apresentam 

larga aplicações no mercado de separações por membranas, que vai desde a ultrafiltração, 

microfiltração, diálise, eletrodiálise até a separação de gás. A tecnologia mais utilizada é a 

ultrafiltração e aplicados em diversos setores, mais do que quaisquer outros processos de 

separação por membrana, pelo fato de seu mecanismo de separação ser economicamente 

viável e relacionada com as outras tecnologias de separação (HSIEH, 1996).      

Os métodos de preparação das membranas poliméricas orgânicas vão depender da 

característica estrutural das membranas e da finalidade específica de sua aplicação. As 

membranas poliméricas são geralmente classificadas em isotrópicas e anisotrópicas em 

termos de morfologia de membrana (BAKER, 2004).  

 

2.3.2 – Membranas Cerâmicas  

 

As membranas cerâmicas são abundantemente empregadas em diversos processos 

de separação e em diversas áreas de setores industriais, como processamento de alimentos, 

tratamento de rejeitos industriais, tratamento de águas e efluentes industriais, processos 

biométricos, têxtil, químicos, dessalinização da água de mar, retenção de bactérias, soro 

residual do processamento do queijo, separação de óleo e água, esterilização da água do 

coco verde e no tratamento de água potável (SORIA, 1995, MAIA, 2006; DEL COLLE et 

al., 2008;  DEL COLLE et al.,2009;  LIRA, 2010; e MIERZWA, et al.,  2012).  

O crescimento dos processos de separações por membranas cerâmicas está 

relacionado com uma série de vantagens que as mesmas apresentam em relação as 

membranas poliméricas e aos processos clássicos de separação, desde os mais complexos 
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(destilação e centrifugação), e outros processos relacionados às membranas poliméricas 

(SILVA e LIRA, 2006). As membranas cerâmicas apresentam uma ampla competitividade 

em relação às poliméricas, por apresentarem características superiores, tais como: maior 

estabilidade térmica, inércia química, estabilidade biológica, resistência mecânica, vida útil 

elevada, ocupação de pouco espaço físico, facilidade de limpeza, menor consumo de 

energia, maior seletividade e simplicidade de operação (BHAVE, 1991, e BODDEKER, 

1995, BENFER et al., 2001 e SILVA e LIRA, 2006).  

O desenvolvimento das membranas cerâmicas nos últimos anos vem passando por 

uma série de aperfeiçoamentos tecnológicos nos processos de produção de cerâmica, o que 

possibilita a obtenção de membranas com formatos complexos para propiciar grandes áreas 

superficiais e, assim, adequá-las ao uso em pequenos espaços físicos e aumento na 

permeabilidade do sistema. Isto ocorre através de um controle rigoroso no tamanho e na 

distribuição dos poros, para permitir uma alta seletividade e viabilizar sua utilização em 

membranas cerâmicas de MF, UF e NF (SILVA e LIRA, 2006).  

Segundo Uhlhorn et al (1992), as aplicações das membranas cerâmicas ainda são 

restritas, apesar de ter um amplo conhecimento de suas aplicações. Mas de acordo com 

Silva e Lira (2006) mesmo com essas restrições estima-se que os processos de separação 

por membranas cerâmicas crescem aproximadamente 15%. Atualmente a problematização 

está relacionada ao custo de produção e substituição dos sistemas convencionais por essa 

tecnologia das membranas cerâmicas, mesmo assim, estima-se que a utilização de 

membranas cerâmicas em processos de purificação de água para abastecimento e várias 

aplicações tem um crescimento estimado no período de 2015 a 2020 de 11,7% 

(CIADVANCED, 2015). Ainda segundo relatório o crescimento se dar por este processo 

de separação por membranas apresentar alta seletividade em várias aplicações, 

principalmente para o mercado global de tratamento de água e o segmento que dominará é 

a tecnologia de ultrafiltração e o processo que mais crescerá é a nanofiltração em diversas 

aplicações. 

 Segundo Burggraaf e Cot (1996), há várias possibilidades de aplicações das 

membranas cerâmicas, que vão desde filtragem de líquidos à permeação de gases. Os 

estudos de Salim et al (2003) utilizaram membrana cerâmicas no processo de separação de 

gases hidrogênio e hélio. 

 Embora membranas cerâmicas sejam conhecidas por terem maior estabilidade 

térmica do que membranas poliméricas, a sinterização pode mudar a estrutura dos seus 
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poros. Essa mudança pode influenciar suas propriedades e, consequentemente, o seu 

desempenho. Por isso, a estabilidade térmica das membranas (em especial das cerâmicas) é 

de grande importância, pois indica que suas características (composição química, estrutura 

de fase, resistência mecânica e mais significativamente, a estrutura dos poros 

permanecerão inalteradas). Portanto, a sinterização é um processo chave na produção de 

materiais cerâmicos (KEN et al., 2003). 

  Segundo Maia (2006), o processo de filtração com membranas cerâmicas pode 

ocorrer em temperaturas superiores a 500ºC e pH variando de 1 a 14. Podem ser limpas 

com substâncias químicas agressivas, solventes orgânicos ou vapor de água quente em 

refluxo sem causar alterações física e química à membrana. Enquanto que as membranas 

poliméricas são limitadas às temperaturas inferiores a 250ºC e sofrem degradação 

acelerada em pH extremamente ácido, bem como, na presença de solventes orgânicos 

(SANTOS et al., 2005).  

 Em relação à estabilidade biológica, as membranas poliméricas sofrem degradação 

com os microrganismos que ficam incrustados na superfície da membrana, e quanto às 

cerâmicas essa degradação não acontece, pois são mais resistentes a ataques biológicos 

(SILVA e LIRA, 2006). 

 Segundo Mulder (1991), a resistência mecânica é uma propriedade que não é muito 

priorizada em aplicações com membranas, pois a maioria das aplicações com membranas 

envolve pressões muito baixas, entretanto, a resistência mecânica só é considerada em 

membranas que são submetidos a pressões superiores a 88,82 atm. Portanto, tanto a 

resistência mecânica quanto a vida útil das membranas cerâmicas, vão depender de uma 

manutenção preventiva adequada, por serem muito frágeis, deve-se manuseá-las 

adequadamente, evitando tensões e quedas. 

 De acordo com Silva e Lira (2006), para que as membranas cerâmicas tenham uma 

vida útil longa e uma maior resistência mecânica, deve-se fazer uma retrolavagem 

periodicamente, de modo a evitar incrustações e, consequentemente, perda de rendimento 

ocasionando um aumento excessivo da pressão, danificando a membrana. 
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2.4 – Matérias-primas Usadas na Confecção de Membranas Cerâmicas 

 

Barggraaf e Cot (1996), destacam os principais óxidos usados no processo de 

confecção de membranas cerâmicas, que são basicamente os óxidos de titânio (TiO2), 

alumínio (Al2O3), silício (SiO2) e zircônio (ZrO2). Vários outros materiais têm surgido 

como alternativas a esses óxidos, como por exemplo, mulita e cordierita (ZHOU et al., 

2005). Os caulins junto a outros aditivos apresentam-se como alternativas viáveis para 

substituir esses óxidos (BELOUATEK et al., 2005).   

Segundo Zhou et al (2005), mulita e cordierita apresentam diversas aplicações na 

indústria de microeletrônica, nas fundições, em equipamentos térmicos e, especialmente, 

na produção de membranas. Estas aplicações devem-se a várias características intrínsecas à 

cordierita sintética, tais como: baixa constante dielétrica, alta resistividade, baixo 

coeficiente de expansão térmica, alta resistência ao choque térmico, elevada estabilidade 

térmica e química e boas propriedades mecânicas (SILVA e LIRA, 2006).  

O elevado custo da produção de membranas cerâmicas está associado 

principalmente às matérias-primas que são importadas e sintéticas, isso está no fato destas 

matérias-primas serem caras e necessitarem de temperaturas altas no processo de 

sinterização (WEIR et al., 2001).   

A Região Nordeste do Brasil e especialmente o Estado da Paraíba é bastante rico 

em recursos minerais naturais que apresentam composição química adequada à produção 

de cerâmicas, que pode minimizar os custos no desenvolvimento do processo de produção 

de membranas cerâmicas (SILVA e LIRA, 2006; SILVA et al., 2013 e CHAVES et al., 

2013). 

Menezes et al (2002), Oliveira e Normando (2006), Menezes et al (2007) e Lima et 

al (2011) desenvolveram pesquisas com a incorporação de matérias-primas regionais na 

indústria cerâmica. A incorporação das matérias-primas naturais e sua transformação em 

produtos que possam ser comercializados ou que se mostrem ser economicamente viáveis, 

apresentando-se como uma opção inovadora para as indústrias cerâmicas. As matérias-

primas regionais, podendo ser submetidos ou não a um beneficiamento, possuem grande 

potencialidade para aplicação na produção de membranas cerâmicas. 

  Segundo Vasanth et al (2011) e Belibi Belibi et al (2015) o desenvolvimento de 

membranas cerâmicas à base de argila e caulim com adição de outros aditivos, visando a 
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maior plasticidade às massas cerâmicas, apresentam como uma alternativa viável para 

aplicações industriais. 

2.4.1 – Argila 

Argila é a matéria-prima utilizada em diversos setores industriais, que podem ser 

definida, como um material natural de textura terrosa, de granulometria fina que 

geralmente adquire plasticidade quando misturada com água. De acordo com Souza Santos 

(1989), esta definição não satisfaz todos os materiais argilosos, como no caso das argilas 

tipo flint-clay, que não apresentam plasticidade quando misturado com água.   

A matéria-prima argila é composta por argilominerais, que pode ser de grupos 

diferentes, assim como por óxidos, hidróxidos, matéria orgânica nos mais diversos graus 

de alteração, materiais não cristalinos, ácidos, bases, apresentando-se estes constituintes 

em proporções variadas. 

Os argilominerais são os minerais característicos das argilas e quimicamente, são 

silicatos de alumínio ou magnésio hidratados, podendo conter em determinados tipos, 

outros elementos como ferro, potássio, lítio, cálcio e outros (SOUZA SANTOS 1989). As 

argilas na presença de água desenvolvem uma série de propriedades devido à presença dos 

argilominerais, são elas: plasticidade, resistência mecânica à úmido, retração linear de 

secagem, compactação e tixotropia, as quais explicam sua grande variedade de aplicações 

tecnológicas. As principais funcionalidades dessas propriedades são de emprego 

tecnológico, que são influenciadas pela gênese e pela composição mineralógica do 

material. 

Ainda de acordo com Souza Santos (1989) as argilas apresentam várias aplicações, 

tanto na área de cerâmica como em outras áreas tecnológicas. Pode-se dizer que em quase 

todos os segmentos de cerâmica tradicional a argila constitui total ou parcialmente a 

composição das massas. De um modo geral, as argilas que são mais adequadas à fabricação 

dos produtos de cerâmica vermelha apresentam em sua constituição os argilominerais ilita, 

de camadas mistas ilita-montmorilonita e clorita-montmorilonita, além de caulinita, 

pequenos teores de montmorilonita e compostos de ferro.  

2.4.2 - Resíduo de Granito 

O Brasil possui a maior parte das reservas mundiais de granito e ocupa a quinta 

posição no ranking mundial de extração e comercialização destas rochas ornamentais. A 



42 
 

indústria de granito está em ampla expansão e representa incrementos significativos na 

economia nacional (MENEZES et al., 2002 e LIMA et al., 2011). Todavia, não se podem 

desconsiderar os problemas ambientais decorrentes desta atividade, em especial, a geração 

de quantidades expressivas de resíduos os quais, em sua maior parte, são descartados de 

forma inadequada, levando a contaminação dos corpos hídricos e do solo, poluição 

atmosférica, desfiguração da paisagem e prejuízos à saúde. É necessário, portanto, buscar o 

gerenciamento adequado destes resíduos, priorizando o uso de novas tecnologias de 

reutilização e reciclagem (PREZOTTI et al., 2004).  

Os resíduos oriundos do beneficiamento de granito são basicamente de dois tipos: 

pedaços de pedras desperdiçadas por possuírem menor qualidade ou pouco valor comercial 

e o resíduo de granito também chamado lama granítica, que se caracteriza como sendo a 

massa mineral resultante dos processos de serragem, polimento e corte. Esses resíduos não 

biodegradáveis e são classificados de acordo com a norma ABNT NBR 10004/04 (2004) 

como resíduo de classe IIB – inerte e sem toxicidade. Algumas características específicas 

do resíduo de granito como, granulometria fina, composição química predefinida e a 

inexistência de grãos mistos entre os componentes básicos, favorecem seu aproveitamento 

e reciclagem na produção de materiais cerâmicos como tijolos, telhas e blocos de concreto 

(MENEZES et al., 2007; MOTA et al., 2009; LIMA et al., 2010a; LIMA et al., 2010b e 

FEITOSA 2004). Estudos mais recentes visam sua aplicação diretamente na fabricação de 

membranas cerâmicas, pois essas membranas produzidas com resíduo de granito 

apresentam potencialidade de uso em processos de micro e ultrafiltração (LIMA et al., 

2011).  

 

2.4.3 – Caulim  

 

O caulim é originado da palavra chinesa “Kao Ling” (colina alta), define um grupo 

de argilominerais de composição aproximada Al2Si2O5(OH) no qual na sua composição 

incluem-se caulinita, nacrita, dickita e anauxita. 

No segmento industrial é empregado largamente na indústria de papel, cerâmica, 

tinta, borracha, plástico, inseticida, cimento, produtos alimentícios, fertilizantes, gesso, 

detergente, vidro, cosmético, ração, entre outros (LUZ&DAMASCENO, 1993). 

Segundo Belouatek el al (2005), o interesse do uso do caulim aplicado em materiais 

cerâmicos tem sido estudado no sentido de converter o caulim em mulita devido ao baixo 
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custo, pelo fato dessa conversão ocorrer em temperatura relativamente baixa na etapa de 

tratamento térmico.  

Diversos pesquisadores fizeram uso de frações de caulim na composição de suporte 

para membranas cerâmicas obtendo êxito no seu desenvolvimento e enquadrando na escala 

de microfiltração e ultrafiltração (CHANG et al., 2014, HARABI  et al., 2014 e ISSAOUI 

et al., 2016), e outros autores obtiveram êxito no desenvolvimento de membranas na 

tecnologia de microfiltração e ultrafiltração (NANDI et al., 2008; VASANTH et al., 2011; 

EMANI et al., 2013 e BELIBI BELIBI et al,. 2015). 

 

2.4.4 – Carbonato de cálcio (Calcita)  

 

O cálcio é um dos elementos mais abundante da crosta terrestre ocupando a quinta 

posição, é um dos principais constituintes de diversos minerais disseminados pelo planeta. 

Na terra existem grandes depósitos sedimentares de carbonato de cálcio, CaCO3 formando 

montanhas de calcário, mármore e greda como também na forma de corais, nos quais 

originam-se no acúmulo de conchas de animais marinhos. O calcário é reconhecido 

tipicamente pela coloração branca, mas também pode apresentar variações amareladas, 

laranja ou marrom, devido à presença de quantidades de traços de ferro. Apresenta-se em 

três formas cristalinas de CaCO3: a calcita, a aragonita e a vaterita, essa última a mais 

escassa (LEE, 1999).  

Segundo a ABCERAM (2015), a calcita é utilizada nos materiais cerâmicos com 

diversas finalidades e com teores máximos de até 30% da composição em termo de massa, 

as funções são: elevação da porosidade, baixa contração linear no processo de queima, mas 

em contra partida diminui a resistência mecânica e em pequenas quantidades (até 3%) atua 

como fundente e minimiza problema de trincas.   O uso em membranas cerâmicas está 

relacionado por proporcionar a elevação da porosidade, sem reduzir a resistência mecânica. 

Harabi et al (2014) e Lorente-Ayza et al (2015) utilizaram frações de carbonato de 

cálcio de 10 a 28% na composição mássica, com objetivo de substituir matérias-primas de 

alto custo na confecção de suporte de membranas cerâmicas obtendo êxito nos suportes 

enquadrando nas tecnologia de MF e UF. Lorente-Ayza et al (2015), desenvolveram 

suporte para membranas cerâmicas utilizando frações de calcita (15 e 20%) para uso em 

tecnologia de MF. 
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2.4.5 - Agentes porogênicos 

 

Para manufaturar membranas cerâmicas, um agente porogênico pode ser misturado 

à suspensão ou barbotina. Posteriormente, realiza-se a conformação ou moldagem do pó 

para obtenção do compactado à verde e depois se remove parcialmente o agente 

porogênico através de pré-sinterização do material cerâmico (DEL COLLE et al., 2009). 

Diferentes materiais podem ser utilizados como agentes formadores de poros, tais 

como: amido, grafite, sacarose, naftaleno, farinha de trigo e outros. Entretanto, cuidados 

devem ser tomados quanto à pureza desses materiais, particularmente com materiais 

inorgânicos liberados durante a degradação térmica. Portanto, em algumas aplicações, 

resíduos inorgânicos podem ser planejados favorecendo o tratamento térmico, desde que 

estejam finamente dispersos e sejam reativos (CAMILO, 2006). 

Segundo Del Colle et al (2009) a sacarose apresentam uma série de vantagens em 

relação aos diversos agentes porogênicos, tais como: possibilidade de remoção através da 

pré-sinterização (degradação térmica), seguro para aplicação (atóxico), baixo custo, 

elevada pureza e o formato dos cristais que é pouco modificado após a prensagem. 

Segundo Del Colle et al (2009), os aditivos dispersantes, plastificantes e tensoativos 

também são necessários no processamento de membranas cerâmicas atuando também 

como agentes porogênicos. Os aditivos possibilitam a formação de uma estrutura com 

tamanho e volume de poros, os quais influenciam respectivamente, a porosidade, 

seletividade e permeabilidade das membranas. Já os plastificantes, são classificados em 

orgânicos e inorgânicos, os inorgânicos permanecem no sistema após o tratamento térmico 

reagindo quimicamente deixando impureza na membrana, e os orgânicos se decompõem 

totalmente em temperaturas elevadas.  

2.5 - Caracterizações de Membranas Cerâmicas  

Caracterizar uma membrana é determinar um conjunto de propriedades e 

características morfológicas e funcionais das membranas, a fim de prever seu 

comportamento durante o processamento, bem como determinar a melhor aplicação, 

entender os mecanismos de transporte, garantir um controle de qualidade na indústria e 
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fornecer informações sobre como a mudança de um parâmetro de síntese influencia nas 

características das membranas (SILVA, 2009 e DIEL, 2010). 

 As membranas apresentam diferenças significativas em termos funcionais e 

estruturais, segundo a aplicação. As diferentes técnicas de caracterização das membranas 

permitem determinar os parâmetros de natureza morfológica (distribuição do tamanho do 

poro, porosidade superficial, tamanho do poro e espessura efetiva da membrana) e de 

natureza funcional (capacidade seletiva e fluxo funcional) (DIEL, 2010). O conhecimento 

da morfologia das membranas e sua relação com as propriedades de transporte e dos 

fenômenos envolvidos nos processos de separação permitem obter informações para que 

seja possível selecionar uma melhor estrutura da membrana empregada no processo de 

separação.    

 Segundo Diel (2010), existem diferentes técnicas de caracterização de membranas, 

nas quais buscam relacionar as propriedades estruturais com as características dos 

processos de separação empregados. Para as membranas densas, as características físico-

químicas, cristalinidade, espessura do filme e volume livre são os parâmetros mais 

importantes para caracterização. 

 No caso das membranas cerâmicas densas, o mecanismo de separação ocorre por 

difusão ou sorção e o que vai determinar o poder de passagem ou de retenção, são as 

características físico-químicas do material que constitui as membranas. Para membranas 

compostas são as características do biofilme, que constitui as parte ativa das membranas 

cerâmicas, bem como as características do suporte poroso deve ser incluídas (SILVA, 

2009). 

 No caso de membranas cerâmicas porosas, existem diversas características 

importantes que devem ser consideradas, tais como: porosidade, distribuição do tamanho 

dos poros, tortuosidade, tamanho médio dos poros, área superficial e espessura. Os 

métodos propostos para caracterização da morfologia das membranas cerâmicas porosas 

são Microscopia Eletrônica e Microscopia Ótica. 

 

2.5.1 - Caracterização de Membranas Cerâmicas Porosas 

Existem diversas técnicas propostas para caracterizar a morfologia de membranas 

cerâmicas porosas. A análise direta da morfologia da membrana pode ser feita através da 

Microscopia Eletrônica de Varredura e, em alguns casos, por Microscopia Ótica. Outras 
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técnicas de caracterizações são aplicadas para às membranas cerâmicas, como a 

porosimetria, pelo método de intrusão de mercúrio e a permeabilidade. Vários autores 

desenvolveram e caracterizaram membranas cerâmicas porosas e classificam estas 

membranas nas escala de microfiltração e ultrafiltração (DONG et al., 2006;  NANDI et 

al., 2008; DEL COLLE et al., 2009;   EMANI et al., 2013;  WERNER et al., 2014; 

CHANG et al., 2014;  ZEIDLER et al., 2014 e  BELIBI BELIBI et al., 2015). 

2.5.1.1- Microscopia Eletrônica 

Entre as técnicas de microscopia usadas para caracterização de membranas 

cerâmicas porosas, usualmente é utilizada a microscopia eletrônica de varredura (MEV).  

O MEV é uma ferramenta comumente usada para avaliar a morfologia da secção 

transversal da superfície de membranas, principalmente, quando ocorrem mudanças na 

estrutura em função de variações nas condições de preparo, tais como, modificações na 

estrutura da membrana, o que compromete a eficiência do processo de separação 

(MULDER, 1991). Esta técnica consegue exibir imagens bem definidas de poros na faixa 

de micros ou até mesmo aproximadamente 10 nm (LIRA & PARTERSON, 2002), mas de 

acordo com Silva e Lira (2006), as micrografias obtidas por MEV não permitem estimar 

com precisão o tamanho dos poros nas diferentes membranas. 

2.5.1.2- Porosimetria pelo Método de Intrusão de Mercúrio 

A porosimetria por intrusão de mercúrio permite analisar um conjunto de 

propriedade das membranas cerâmicas, e essa técnica permite a verificação dos tamanhos 

dos poros, diâmetro médio e volume total de poros bem como a densidades das 

membranas. Esta técnica permite analisar uma ampla faixa de poros (36000 – 5 nm), além 

de permitir a determinações do tamanho dos poros, densidade aparente e área específica 

que através deste método o classificará no enquadramento preciso de qual tipo de 

tecnologia essas membranas se enquadra como: microfiltração, ultrafiltração e 

nanofiltração.  

O método de porosimetria  por intrusão de mercúrio é comumente usado nas 

determinações da porosidade e distribuição de tamanho de poros de um material. Este 

método usa mercúrio que não apresenta boa molhabilidade sobre o material em estudo. 

Desta forma, para que o líquido penetre nos poros do suporte é necessária a aplicação de 

uma pressão externa. Quanto menor o diâmetro dos poros maior a pressão requisitada para 
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que o líquido penetre nos mesmos. A relação entre o diâmetro do poro e a pressão aplicada 

é dada pela seguinte equação 2.1 (HSIEH, 1996). 

d = -2σcosθ / ΔP                                 (2.1) 

Onde:   d é o diâmetro do poro em μm 

             σ é a tensão superficial do mercúrio e vale 485 dina/cm 

             θ é o ângulo de molhamento entre o mercúrio e a parede porosa e vale 130° 

             ΔP é a pressão aplicada em atm 

Como o mercúrio não molha o material da membrana, logo o ângulo de contato é 

maior que 90º, e, por conseguinte, apresenta a razão do cosθ negativo como está expresso 

na equação 2.1. 

2.5.1.3- Permeabilidade  

 Segundo Rafe e Razavi (2009), a caracterização das membranas em função da sua 

permeabilidade ocorre quando aplicadas diferentes condições de operações, tais como, em 

diferentes pressões e temperaturas da corrente de alimentação. As medidas de fluxo de 

permeado também podem ser utilizadas para caracterizar membranas obtidas a partir de 

diferentes condições do processo de preparação (CHAKRABARTY et al., 2008a  

CHAKRABARTY et al., 2008b  e  SALJOUGHI et al., 2009).  

A medida de permeabilidade quantifica a massa ou o volume que passa através da 

membrana. Do ponto de vista físico, a permeabilidade é o resultado de uma interação 

mecânica entre um fluido e as paredes dos poros. Através da velocidade do fluido e a 

pressão exercida, é possível deduzir que a dificuldade encontrada pelo fluido para 

atravessar um meio poroso irá gerar uma diferença de pressão no fluido (DEL COLLE et 

al., 2009). A diferença de pressão da entrada e de saída está diretamente relacionada com a 

permeabilidade, ou seja, quanto maior a dificuldade do fluido atravessar o meio poroso, 

maior será a queda de pressão e menor será a permeabilidade. 

O ideal é que a membrana cerâmica tenha grande fluxo com elevada 

permeabilidade, grande capacidade de separação e seletividade. Segundo Kitao et al 

(1991), de acordo com a lei de Poiseuille, quanto menor for o diâmetro do poro da 

membrana, menor será a vazão e consequentemente necessita de um aumento da  ∆P para 

manter a estabilidade do fluxo permeado. Para que a membrana cerâmica atinja suas 

finalidades desejadas, a distribuição de poros deve ser estreita e unimodal. Poros com 
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diâmetro pequeno e com estrutura uniforme exigem o uso de pós de baixa granulometria 

com uma adequada distribuição de tamanho das partículas. 

Existem outros métodos para caracterização de membranas porosas como: adsorção 

e dessorção de gás, ponto de bolha, rejeição de solutos polidispersos, permeação de gás-

líquidos (CALVO et al., 1997) e densidade funcional (LANDERS et al., 2013 e ZEIDLER 

et al., 2014). 

2.6 – Processos de Fabricação das Membranas Cerâmicas 

Há vários métodos que podem ser utilizados nos processos de fabricação das 

membranas cerâmicas. Os processos de fabricação das membranas cerâmicas consistem 

basicamente na conformação e no tratamento térmico.  

2.6.1 – Prensagem 

  O processo de conformação por prensagem consiste na compactação da massa 

cerâmica contida no interior de uma matriz rígida ou flexível (molde), com aplicação de 

uma pressão. A prensagem tem por finalidade produzir peças uniformes de acordos com as 

dimensões e geometria pré-estabelecidas e contribuir na obtenção de microestruturas 

adequadas às características finais pretendidas. 

 O processo de prensagem pode ser uniaxial ou isostática. A prensagem uniaxial 

produz a falta de uniformidade da pressão dentro do molde, provocando diferenças de 

densidade ao longo do corpo cerâmico produzido. Entretanto, há várias possibilidades de 

produzir peças cerâmicas das mais variadas formas, podendo também haver automação no 

sistema para aumento da taxa de produção (SILVA, 2009). 

 O processo de prensagem isostática promove um melhor empacotamento das 

partículas e consequentemente, uma maior densidade, distribuição uniforme dos poros das 

membranas e a compactação ocorre no interior de uma matriz flexível sobre o qual atua um 

fluido pressurizado. O processo de produção de membrana cerâmica pelo método de 

pressão isostática tem grande vantagem em relação a uniaxial, pelo fato de produzir peças 

uniformes e com melhor distribuição dos poros (ESPOSITO e PIANCASTELLI, 2009 e 

DEL COLLE et al., 2009). 

Del Colle et al (2009) confeccionou membranas cerâmicas a base de alumina e 

zircônia via prensagem isostática para o processo de separação de emulsões de óleo 

vegetal/ água, com o uso de sacarose como agente porogênico, que se mostrou capaz de 
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gerar membranas com características para aplicação em processo de microfiltração, e a 

técnica de conformação de prensagem isostática mostrou-se eficaz para a produção de 

membranas com boa estabilidade mecânica e microestrutural adequada para o processo de 

microfiltração 

 2.5.2 – Extrusão 

 A extrusão é uma técnica usada para o processamento de produtos cerâmicos há 

mais de 150 anos, e essa tecnologia tem sofrido poucas alterações a partir da década de 50 

(RIBEIRO et al., 2003). Atualmente a extrusão está concentrada na fabricação de 

cerâmicas vermelhas (tijolos e telhas), isto ocorre principalmente, por possibilitar uma alta 

produtividade para produtos de secção transversal constante, onde a homogeneização e a 

retirada do ar da massa dentro da extrusora têm grande importância para as características 

finais do produto acabado (CARGNIN et al., 2012). 

 O processo por extrusão é definido como uma técnica no qual a massa cerâmica, de 

forma plástica, é forçada a passar através do orifício de uma matriz. A vantagem dessa 

técnica de conformação é por ser bastante produtiva e com grande aplicação em grande 

escala e aplicado em escala de laboratório (SILVA e LIRA, 2006, SILVA et al., 2013 e 

CHAVES et al., 2013). 

 Esta técnica de conformação tem grandes aplicações tanto pelo fato de produzir 

corpos cerâmicos com formato simples, como complexos e com custo relativamente baixo, 

comparada com outras técnicas. Entretanto, a grande desvantagem da técnica de extrusão é 

o custo elevado dos equipamentos e, se os parâmetros de regulagem do processo não forem 

bem controlados, os corpos cerâmicos produzidos poderão apresentar uma série de 

defeitos, como fissuras longitudinais, trincas superficiais e encurvamento. Portanto, a 

técnica por extrusão consegue produzir membranas cerâmicas tubulares com os mais 

variados perfis (SILVA, 2009). 

2.5.3 – Tratamento Térmico  

O tratamento térmico é um processo definido pela união entre as partículas de um 

pó cerâmico com a elevação da temperatura. De acordo com Richerson (1992) o 

tratamento térmico é definido como a consolidação térmica de um corpo cerâmico verde, 

sem ligantes, e com este processo ocorre redução da porosidade por processos difusivo e 

coalescimento das partículas, aumento da resistência mecânica e uma diminuição da 
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energia do sistema. Ken et al (2003) definem tratamento térmico como um processo de 

consolidação de um aglomerado de partículas com aumento da resistência mecânica. 

A força motriz provedora da sinterização de um pó previamente compactado é a 

redução de sua energia superficial e consequentemente a união entre as partículas, que é 

promovida por movimentos atômicos que atuam no sentido de eliminar a alta energia 

associada a um pó não sinterizado (BARBIERI, 2011). 

A energia superficial por unidade de volume é inversamente proporcional ao 

diâmetro da partícula. As forças de natureza superficial reduzem a área minimizando a 

energia superficial livre. Partículas menores, com maior energia superficial por unidade de 

volume, sinterizam mais rapidamente e simultaneamente, pode ocorrer crescimento de grão 

(RICHERSON, 1992 e KEN et al., 2003). 

O processo de sinterização ocorre de forma controlada e normal, onde a forma 

controlada se caracteriza pelo fato de controlar as estruturas dos poros da membrana, tais 

como a distribuição de tamanho dos poros e porosidade, enquanto o processo de 

sinterização normal, só tem o controle do ar estático, e isto caracteriza o processo normal 

(ZHENTAO et al., 2013).  

Os parâmetros a serem considerados no processo de sinterização, são: temperatura, 

tempo, características das partículas (morfologia, tamanho médio, distribuição de tamanho, 

empacotamento), pressão aplicada, formação de fase líquida, taxa de aquecimento e 

atmosfera do processo (BARBIERI, 2011). 

A sinterização das membranas cerâmicas é função de dois fatores primários: o 

tamanho das partículas e do perfil incluindo a temperatura de sinterização, de aquecimento 

/ resfriamento e as taxas de tempo de permanência (WU et al., 2013).  

Vasanth et al (2011), estudaram a influência da temperatura de sinterização para 

membranas cerâmicas de microfiltração, concluindo que membranas sinterizadas a 

temperaturas de 900ºC apresentam boas propriedades para aplicações, incluindo resistência 

mecânica de 34 MPa e menor custo de produção do que as membranas produzidas a 

temperaturas superiores.  

De acordo com Zhentao et al (2013) há poucos estudos que relatam a importância 

do processo de sinterização, processo que define as características finais de uma 

membrana.  
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2.6 – Membranas Cerâmicas de Baixo Custo 

Vasanth et al (2011) enfatizam que o crescimento do processo de separação por 

membranas cerâmicas está relacionado com a exploração de novos tipos de materiais 

cerâmicos, técnicas simples de fabricação, e que podem desempenhar um papel 

significativo para a preparação de membranas cerâmicas de baixo custo. As membranas 

cerâmicas à base de alumina  apresentam uma grande limitação para aplicação industrial 

devido à sua  alta temperatura de sinterização, elevando o custo de produção (ZENG  et al., 

1999 e DEFRIEND  et al., 2003).  O baixo custo  da confecção de membranas cerâmicas 

está agregado a novos materiais à base de argila, que viabilizam grande aplicações na 

indústria. Muitos pesquisadores têm usado argilas de baixo custo, como a argila crua, barro 

marroquino, argila tunisin, argila sepiolite, argila argelino, dolomita e caulim  (WEIR et 

al., 2001; SAFFAJ et al., 2005; SAFFAJ et al., 2006; KHEMAKHEM  et al., 2006; 

KHIDER et al., 2006).  

Segundo Nandi et al (2008) o grande leque da produção de membranas cerâmicas 

está relacionado ao aspecto competitivo da tecnologia de membranas que reside no seu 

custo. Portanto, pode-se inferir que a partir da análise de custo na produção dessa 

membrana à base de novos materiais, tais como, caulim e argila apresentam característicos 

semelhantes às membranas a base de óxidos de alumina, zircônia, silício e titânio. O valor 

agregado da membrana é de natureza conceptual e pode variar significativamente, 

dependendo das características de incrustação, desempenho de funcionalidade bem como 

estabilidade em longo prazo da membrana cerâmica em diversos processos de aplicações 

industriais (NANDI  et al., 2008). 

Dong et al (2006) prepararam membranas cerâmicas de baixo custo à base de 

cordierita e cinzas para o uso de microfiltração. As membranas cerâmicas produzidas 

apresentaram excelentes propriedades, tais como: elevada estabilidade térmica, maior 

durabilidade química e um baixo coeficiente de expansão térmica ((1-2) x 10 
-6

  K 
-1

) entre 

20 e 800°C.  

França (2006) observou que as membranas cerâmicas tubulares assimétricas 

desenvolvidas a partir de alumina apresentaram uma elevada eficiência com relação a 

remoção de turbidez para a utilização no processo de pré-tratamento de água. 

Nandi et al (2008) desenvolveram e caracterizaram membranas cerâmicas de baixo 

custo para aplicação nos processos de microfiltração. As matérias-primas usadas para a 
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confecção das membranas cerâmicas foram à base de materiais inorgânicos de baixo custo 

como: quartzo, carbonato de sódio, ácido bórico, metassilicato de sódio e caulim, e as 

temperaturas de sinterização ficaram na faixa de 850 – 1000ºC. 

Vasanth et al (2011) desenvolveram membranas cerâmicas de baixo custo para 

aplicação da tecnologia de microfiltração na separação de óleo e bactérias. As membranas 

foram produzidas a partir de matérias-primas de baixo custo, tais como o caulim, quartzo, 

carbonato de cálcio usando o método de conformação uniaxial, e as membranas foram 

sinterizadas em temperaturas que variaram de 900 a 1000ºC.  Membranas cerâmicas 

sinterizadas em temperaturas superiores a 1000ºC descaracterizam o processo de baixo 

custo (NANDI et al., 2008 e VASANTH et al., 2011). 

Chaves et al (2013) e Silva et al (2013), desenvolveram membranas cerâmicas 

tubulares utilizando matérias-primas naturais. Os resultados de caracterização indicaram 

que a massa cerâmica obtida a partir de bentonita, caulim e quartzo podem ser utilizadas 

como matérias-primas promissoras para o desenvolvimento de membranas de baixo custo. 

 

2.7 – Principais Aplicações das Membranas Cerâmicas 

Existem inúmeras aplicações das membranas cerâmicas apesar dos conhecimentos 

de aplicações comerciais dessas membranas ainda serem restritos no Brasil. Mas de acordo 

com o levantamento feito por CiaAdvanced (2015), a aplicações das tecnologias 

utilizando-se membranas cerâmicas tem um crescimento previsto de 11,7% no período de 

2015 a 2020. Ainda segundo o relatório a demanda crescente de membranas cerâmicas no 

mercado global, está relacionado por essa tecnologia oferecer várias aplicações, com alta 

seletividade e permeabilidade, facilidade de recuperação dos materiais utilizados e obter 

água tratada de alta pureza.  

  As membranas cerâmicas que dominaram o mercado global com rápido 

crescimento são as tecnologias de ultrafiltração e nanofiltração previsto até 2020. Os países 

emergentes, como India, Brasil e China foram os que mais contribuiram com esse 

crescimento. Atualmente o continente Asiático e pacífico é o maior consumidor de 

membranas cerâmicas com 35% do mercado total em 2014 (CIADVANCED, 2015). 

As diversas aplicações das membranas cerâmicas são justificadas por as mesmas 

apresentarem maior estabilidade térmica, vida útil longa, estabilidade química e facilidade 

de limpeza (BURGGRAAF & COT, 1996).   
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Bhave (1991) e Crull (1991) já destacavam as aplicações das membranas cerâmicas 

no processo de clarificação e concentração de sucos de uma grande variedade de frutas 

como: pera, maça, pêssego, laranja, uva abacaxi, kiwi, morango, cenoura e beterraba.  Lira 

(2010) desenvolveu membranas cerâmicas para utilização no processo de esterilização 

comercial de água-de-coco verde e os resultados mostraram que não houve variações 

significativas das características físico-químicos das águas de coco verde “in natura” após 

os processos de microfiltração e ultrafiltração com membranas cerâmicas. 

Cianci et al (2005) destacou a importância da utilização de membranas no processo 

de clarificação e concentração de suco de caju, e os resultados obtidos foram sucos com 

alto teor de vitamina C, utilizando processos não térmicos, como a microfiltração e a 

osmose inversa, também, evidenciou a potencialidade da aplicação da tecnologia de 

membranas para o processamento do suco de caju, contribuindo para um maior 

aproveitamento do pseudofruto.  

A utilização das membranas cerâmicas no processo de produção de cerveja e vinho 

tem grandes vantagens em relação aos métodos clássicos de separação relacionada aos seus 

custos operacionais, a tecnologia de membranas proporciona uma redução na quantidade 

de filtros e diminuição de perda dos produtos e uma melhoria no processo de clarificação 

de vinho (LI et al., 2010) e cerveja (FREEMAN, 2013). 

Nos sistemas de abastecimento de água, tem-se como objetivo final disponibilizar 

água potável aos usuários, de forma contínua, em quantidade e qualidade, para que a água 

não ofereça riscos sanitários à população. O tratamento convencional de água geralmente 

inclui alguns processos como: coagulação (adição de substâncias químicas), floculação, 

sedimentação, filtração e desinfecção (HELLER e PÁDUA, 2006 e LIBÂNIO, 2008). 

Dentre todas as inovações tecnológicas nos processos de produção de água potável, estão 

sendo desenvolvidas nos mais importantes centros de pesquisa, a nível mundial, as 

membranas filtrantes, cuja aplicação em larga escala poderá alterar radicalmente os 

paradigmas econômicos e filosóficos da operação das companhias de saneamento básico 

(SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001). 

Segundo Schneider e Tsutiya (2001) os fundamentos dessa tecnologia de 

membranas cerâmicas foram estabelecidos há cerca de 60 anos. As primeiras aplicações 

comerciais dessa tecnologia ocorreram na dessalinização de águas marinhas e salobras por 

meio de eletrodiálise (primeiras unidades comercializadas no início da década de 50) e 

osmose reversa (primeiras unidades comerciais no final da década de 60). 
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O maior destaque no crescimento no desenvolvimento do processo de potabilização 

da água utilizando membranas cerâmicas ocorreu no início da década de 80, quando foram 

implantados os primeiros sistemas de tratamento de água, e as tecnologias aplicadas foram 

principalmente os processos de microfiltração e ultrafiltração que viabilizaram o 

desenvolvimento dessa tecnologia de membranas filtrantes com grande confiabilidade. Isto 

ocorreu principalmente pelo fato da diminuição dos custos operacionais dessa tecnologia, 

que vem-se difundindo rapidamente nos países industrializados e pela sua eficácia no 

processo de potabilização da água (ROJAS et al., 2008; MIERZWA et al., 2008; SHENGJI 

et al., 2008, MIERZWA et al., 2012). No Brasil, porém, essa tecnologia é pouco conhecida 

e utilizada (SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001).  

As membranas cerâmicas de microfiltração e ultrafiltração apresentam eficiência 

superior na remoção de partículas em relação aos tratamentos convencionais de água, além 

de apresentarem uma série de vantagens em relação aos tratamentos convencionais como: 

não necessidade de adição de produtos químicos, o mecanismo de separação é por exclusão 

física de acordo com o diâmetro da membrana, a qualidade da água tratada é constante e 

independente de sazonalidades climáticas (SILVA, 2009). 

A tecnologia de membrana filtrante possibilita o fornecimento de água potável mais 

segura, livre de microrganismos patogênicos, de percusores e de thihalometanos. Logo 

após comprovação da eficiência de remoção, o processo de separação por membranas 

obteve-se amplo desenvolvimento e vários pesquisadores adotaram essa tecnologia como 

um método confiável no processo de potabilização da água de abastecimento (MIERZWA 

et al., 2012).   

 O segmento dos processos com membranas cerâmicas tem sido uma opção 

considerada para atender ao desafio da produção de água segura para abastecimento 

público, com um significativo avanço nas pesquisas sobre o seu desempenho para 

aplicação comercial nos últimos anos (JACANGELO et al., 1997; HOFMAN et al., 1998; 

MA et al., 1998; WILBERT et al., 1998; NICOLAISEN, 2002; SCHNEIDER & 

TSUTIYA, 2001; BENTAMAET et al., 2004; MIERZWA et al., 2008). 

Esta tecnologia oferece uma grande diversidade de aplicações e isto não é 

observado em outras técnicas (MIERZWA et al., 2008). No entanto, a aplicação das 

membranas dependerá das características da água a ser tratada sendo muitas vezes 

necessário um pré-tratamento para evitar a colmatação dos poros da membrana, que 
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diminui a eficiência e pode até provocar sua inutilização (SCHNEIDER; TSUTIYA, 

2001). 

O processo de separação por membranas é empregado em muitos países 

desenvolvidos, no entanto, no Brasil, sua aplicação em escala real ainda é pequena, 

provavelmente devido ao elevado custo associado a esta técnica em comparação com as 

tecnologias disponíveis, já que no país não há produção de membranas em larga escala 

(MIERZWA et al., 2008). 

2.7.1 – Aplicações das Membranas no Tratamento de Água  

A poluição da água é um dos problemas  preocupante nos tempos modernos, porque 

a água é a base mais importante da vida, e sua introdução está diretamente ou 

indiretamente de partículas estranhas ao ambiente natural dos corpos hídricos, sendo 

potencialmente nociva à fauna, flora, populações humanas vizinhas a tal local ou que 

utilizem a mesma.  As principais formas de contaminação dos corpos hídricos são físicas, 

química e biológica, a forma física não reage com a água, mas afeta negativamente a vida 

do ecossistema, a biológica, consiste na introdução de organismo/ microorganismo 

estranhos no ecossistema, ou então no aumento danoso de determinado organismo ou 

microorganismo já existente, provocando doenças nos seres humanos e quanto à química 

reage com a água provocando alterações na composição da mesma. Silva et al (2006), 

enfatiza que a poluição hídrica cria um problema de encontrar meios eficazes e 

econômicos para o seu controle. 

A utilização da tecnologia convencional usada no tratamento de água geralmente 

envolve uma série de etapa que envolve a adição de substância química, que geralmente 

envolve coagulação com utilização de sais de alumínio ou ferro, sedimentação, filtração e 

desinfecção geralmente cloro, ou seja, o tratamento convencional consiste em uma série de 

combinação de processos (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 

Ma et al (1998) e Nicolaisen (2002) enfatizam que a tecnologia de membrana usada 

no tratamento de água potável é bastante consolidada em muitos países, devido à sua 

capacidade de produção de água de alta qualidade oriunda de diferente fontes. Outros 

pesquisadores justificam que o uso da tecnologia de membranas MF e UF são os principais 

processos utilizados e confiáveis no sistema de tratamento de água (ARNAL, et al., 2004; 

LIANG, et al., ROJAS, et al., SHENGJIA et al., 2008 e ARNAL et al., 2010). 
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Mierzwa et al (2012), destacou a utilizando membranas cerâmicas de UF a longo 

prazo em escala piloto que desempenhou excelente resultados na remoção de turbidez, 

organismos patogênicos e materiais orgânica, produzindo água tratada de ótima qualidade 

com o uso de membranas cerâmicas. Finalmente, a operação em longo prazo das 

membranas em escala planta piloto demonstrou um bom desempenho na produção de água 

tratada, principalmente relacionada com a remoção de possíveis organismos patogênicos, 

matéria orgânica natural, e turbidez, indicando a viabilidade do processo para uso no 

tratamento de água potável. 

Segundo Belibi Belibi et al (2015) a aplicação de membranas cerâmicas utilizadas 

no tratamento de água está entre as novas técnicas mais desenvolvidas e adotadas no 

processo de purificação de água, os processos utilizando membranas aparece como uma 

alternativa promissora para resolver a crise de poluição da água mantendo o equilíbrio 

ambiental, isto, por não utilizar produtos químicos em seus processos, as membranas de 

MF, UF e NF apresentam-se como tecnologia eficiente na remoção de algas, bactérias, 

fungos, vírus, cor, partículas em suspensão e uma quantidade significativa de sais.  

Lee et al (2015) destacam os potenciais da aplicações da membranas cerâmicas 

na  produção de água potável, tratamento de águas residuais municipais e industriais, 

tratamento de água para uso nas indústrias de alimentos e bebidas, destacam ainda que a  

implementação de membranas cerâmicas  é bem sucedida nessas indústrias com operação 

estável a longo prazo, enfatizando também que o alto custo de capital das membranas 

cerâmicas continua sendo o principal impedimento para a subtituição dos sistemas 

convencionais em grande escala. No entanto, antecipa que o desenvolvimento de 

membranas cerâmicas de baixo custo vai aumentar as implatações dessas membranas em 

aplicações em sistema de abastecimento públicos. 

Segundo a CiAdvenced (2015), aliado a toda problematização relacionada ao custo 

de produção de membranas cerâmicas e substituição dos sistemas convencionais por nova 

tecnologia, estima-se que a utilização de membranas cerâmicas em processos de 

purificação de água para abastecimento tem um crescimento estimado no período de 2015 

a 2020 de 11,7%. Ainda segundo relatório o crescimento se dar por este processo de 

separação por membranas apresentar alta seletividade em várias aplicações, principalmente 

para o mercado global de tratamento de água e o segmento que dominará é a tecnologia de 

ultrafiltração e nanofiltração. 
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3.0 – MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

3.1 - MATERIAIS   

 

 

Para confecção das membranas cerâmicas foram utilizados os seguintes materiais:  

 

 Argila plástica, utilizada na indústria de cerâmica vermelha, proveniente do 

município de Santa Rita, PB; 

 Resíduo de granito coletado, na etapa de polimento, em empresa de granito 

instalada em João Pessoa, PB; 

 Sacarose (C12H22O11) refinada comercial (Marca-União), com pureza acima de 

99,8% e teor de cinza aproximadamente 0,03%.  

 Calcita comercial cedida pela Mineradora Armil, situada em Parelhas, RN; 

 Conchas de mariscos coletadas na comunidade de catadores de mariscos, situada no 

bairro Renascer, em Cabedelo, PB e, 

 Álcool isopropílico PA (Marca-Quemis), usado como meio líquido, 

especificadamente para composições com sacarose, por manter a integridade dos 

cristais de sacarose, já que a mesma possui uma baixa solubilidade no álcool. 

 

3.2 – MÉTODOS 

 

Inicialmente todas as matérias-primas usadas nesse trabalho foram moídas e 

passadas em malha ABNT nº 200 (abertura de 0,074 mm). 

A Figura 3 apresenta o fluxograma geral das etapas e procedimentos utilizados no 

trabalho. 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.1 – Caracterização das matérias-primas 

 

As matérias-primas foram submetidas à caracterização física, química e 

mineralógica. 

 

Figura 3 - fluxograma geral das etapas e procedimentos utilizados no trabalho 

Secagem  

Queima 

Caracterização e seleção das membranas 

 

Porosidade 

aparente 
Tensão de ruptura a 

compressão 
Porosimetria por 

intrusão de mercúrio 
Permeabilidade 

Aplicação das 

membranas 

Matérias-primas  

 

Beneficiamento 

Caracterização de pós 

Análise granulométrica 

Fluorescência de raios X 

Difração de raios X 

Análise térmica  

Moagem e 

peneiramento 

 # 200 

Mistura das 

formulações 

De acordo com 

planejamento 

 

Conformação 
Pressão: 

20 MPa 



59 
 

3.2.1.1 - Caracterização Física 

 

Análise granulométrica por difração à laser (AG) 

 

Nesse método é combinada a relação proporcional entre a difração à laser, a 

concentração e o tamanho de partículas. 

Para realização desse ensaio as matérias-primas foram dispersas em 250 mL de 

água destilada em agitador Hamilton Beach modelo 936 na velocidade de 17.000 rpm por 

20 min. Em seguida 15 mL foram separados e colocados em dispersor ultra sônico por 10 

min; logo após esta dispersão foi colocada em um equipamento CILAS modelo 1064, em 

modo úmido, até atingir a concentração ideal que é de 150 unidades de difração/área de 

incidência. 

 

3.2.1.2 – Caracterização Térmica, Química e Mineralógica 

 

Analise térmica diferencial (ATD) e termogravimétrica (TG) 

 

As análises térmicas, ATD e TG, das amostras foram realizadas em equipamento de 

Análises Térmicas Shimadzu TA 60, com razão de aquecimento 12,5ºC/min, com 

atmosfera de nitrogênio. A temperatura máxima utilizada foi de 1100ºC e o padrão 

utilizado nos ensaios de ATD foi o óxido de alumínio (Al2O3) calcinado. 

 

Análise química por fluorescência de raios X (EDX) 

 

Foram preparados corpos cerâmicos, das matérias-primas, por prensagem, na forma 

de discos, e submetidos à EDX. Foram analisadas:  SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, 

K2O e outros.  Essa análise foi realizada através da espectroscopia de energia dispersiva de 

raios X, no equipamento marca Shimadzu modelo XRF - 1800. 
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Difração de raios X (DRX) 

 

As análises por DRX das matérias-primas, na forma seca, foram realizadas em 

equipamento XRD 6000 da Shimadzu. A radiação utilizada foi o K do Cu (40kV/30mA); 

a velocidade do goniômetro foi de 2º/min e passo de 0,02º. A interpretação foi efetuada por 

comparação com padrões contidos no programa computacional PDF 02 (ICDD, 2003). 

 

3.2.2 – Delineamento de Misturas 

 

O planejamento experimental representa um conjunto de ensaios estabelecido com 

critérios científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a influência de diversas 

variáveis nos resultados de um dado sistema ou processo. É uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento de novos processos, como também, no aprimoramento dos mesmos.  O 

planejamento adequado permite, além do aprimoramento de processos, a redução da 

variabilidade de resultados, a redução de tempos de análise e dos custos envolvidos de 

modo a otimizar ou aperfeiçoar os resultados.  

As composições utilizadas neste trabalho foram formuladas com argila, resíduo de 

granito, sacarose, calcita comercial e pó de conchas de mariscos empregando a 

metodologia de modelagem de misturas do planejamento experimental (Cornell, 1990).  

Os teores dos agentes porogênicos utilizados (sacarose, calcita e pó de conchas de 

mariscos) variaram de 0 a 30%, visto que, estudos recentes enfatizam que quantidades do 

agente porogênico superiores a 30% afetam as ligações dos grãos vizinhos e promovem a 

diminuição da resistência à compressão (DEL COLE et al., 2009 e LI et al., 2013). O 

resíduo de granito analogamente aos agentes porogênicos foi utilizado teores variando de 0 

a 30%, teores de resíduo de granito superiores a 30% contribuem para a redução da 

absorção de água (MENEZES et al, 2007).  

Para definir as composições foi utilizado um planejamento em rede simplex 

centróide 3,2, aumentado com pontos interiores, totalizando dez pontos (Figura 4). As 

formulações encontram-se nas Tabelas 2 a 5. 
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Figura 4 - Sistema ternário apresentando as composições das matérias-primas, na forma de 

componentes originais, e os pontos simplex.  

Os componentes individuais são identificados como: A - argila, B - resíduo de granito ou 

pó de conchas de mariscos e C – sacarose, calcita ou pó de conchas de mariscos. 

 

Tabela 2 - Composições obtidas através do planejamento em rede simplex centróide (3,2), 

aumentado, para matérias-primas argila, resíduo de granito e sacarose. 

Composições das Membranas Cerâmicas (%) 

Composição Argila Resíduo de granito Sacarose 

A1 100 0 0 

B1 70 30 0 

C1 70 0 30 

D1 85 15 0 

E1 85 0 15 

F1 70 15 15 

G1 80 10 10 

H1 90 5 5 

I1 75 20 5 

J1 75 5 20 
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Tabela 3 - Composições obtidas através do planejamento em rede simplex centróide (3,2), 

aumentado para matérias-primas argila, resíduo de granito e calcita. 

Composições das Membranas Cerâmicas (%) 

Composição Argila Resíduo de granito Calcita 

A2 100 0 0 

B2 70 30 0 

C2 70 0 30 

D2 85 15 0 

E2 85 0 15 

F2 70 15 15 

G2 80 10 10 

H2 90 5 5 

I2 75 20 5 

J2 75 5 20 

 

 

Tabela 4 - Composições obtidas através do planejamento em rede simplex centróide (3,2), 

aumentado para matérias-primas argila, resíduo de granito pó de conchas de mariscos. 

Composições das Membranas Cerâmicas (%) 

Composição Argila Resíduo de granito Pó de conchas de mariscos 

A3 100 0 0 

B3 70 30 0 

C3 70 0 30 

D3 85 15 0 

E3 85 0 15 

F3 70 15 15 

G3 80 10 10 

H3 90 5 5 

I3 75 20 5 

J3 75 5 20 
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Tabela 5 - Composições obtidas através do planejamento em rede simplex centróide (3,2), 

aumentado para matérias-primas argila, pó de conchas de mariscos e sacarose. 

Composições das Membranas Cerâmicas (%) 

Composição Argila Pó de conchas de mariscos Sacarose 

A4 100 0 0 

B4 70 30 0 

C4 70 0 30 

D4 85 15 0 

E4 85 0 15 

F4 70 15 15 

G4 80 10 10 

H4 90 5 5 

I4 75 20 5 

J4 75 5 20 

 

 

O software Statistica 7.0 foi utilizado para a construção da matriz de planejamento 

e análise dos dados. 

 

3.2.3 - Preparação das formulações 

 

Nesta etapa, a argila, o resíduo de granito, pó de conchas de mariscos, calcita 

comercial e a sacarose foram submetidos à moagem, peneiramento (granulometria abaixo 

da peneira ABNT Nº 200 (0,074mm)) e foram formuladas as composições sugeridas pelo 

delineamento de misturas.  

Após a classificação granulométrica das matérias-primas, todas as composições que 

contém sacarose (de acordo com planejamento), foram misturadas em uma suspensão a 

30% de sólidos e 70% do líquido (álcool isopropílico). A mistura dos componentes da 

barbotina foi realizada com auxílio de um agitador elétrico com rotação de 500 rpm por um 

período de 20 minutos. Este procedimento foi realizado para uma melhor homogeneização, 

evitando a formação de aglomerados. Após a mistura dos componentes formadores da 

barbotina junto com a sacarose e o álcool isopropílico, o solvente foi evaporado com 

auxílio de uma estufa a uma temperatura de 60ºC por um período de 24 horas. Após este 
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período, desaglomerado em almofariz e adicionado cerca de 7% de álcool isopropílico para 

uma melhor compactação das partículas, e posterior conformação via prensagem uniaxial. 

As composições que não contém a sacarose em suas formulações foram misturadas no 

moinho de bolas por um período de 20 minutos, logo após adicionou-se 7% de umidade 

(água), após adição de umidade foram classificadas em peneira ABNT 35, armazenadas em 

recipiente fechado por um período de 24 horas. 

 

3.2.3.1 - Confecção das Membranas Cerâmicas 

  

Para a confecção das membranas cerâmicas foi utilizada moldagem por prensagem 

uniaxial com aplicação de uma pressão de 20 MPa, utilizando uma matriz cilíndrica com 

dimensões: altura de 35 mm e diâmetro 34,81mm. A Figura 5 apresenta o fluxograma da 

metodologia empregada na obtenção das membranas cerâmicas. 

Para as composições que apresentavam a presença da sacarose, as membranas 

cerâmicas, obtidas após prensagem uniaxial, foram colocadas em estufa à temperatura de 

110ºC, por um período de 24 horas, em uma base de material refratário e cobertas com 

amido de milho ou caulim classificado na malha ABNT nº 200 (para absorção parcial da 

sacarose fundida e manutenção da porosidade durante a extração da sacarose). Essa etapa 

minimiza a fratura das membranas durante a sinterização devido à expansão térmica da 

sacarose. Em seguida, as membranas foram transferidas para um forno tipo mulfla, em 

atmosfera oxidante, para o processo de sinterização, da temperatura ambiente até 150ºC 

com taxa de aquecimento de 1ºC/min (temperatura programável) e com um patamar de 24 

horas para a queima parcial da sacarose, depois até 500ºC a 2ºC/min e patamar de 1 hora, 

em seguida até a temperatura final de sinterização (900, 1000 e 1100ºC), com taxa de 

aquecimento de 2ºC/min com patamar de 1 hora e, finalmente seguido de resfriamento no 

forno até temperatura ambiente. 
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A Figura 6 apresenta a curva de queima utilizada para obtenção das membranas 

cerâmicas. 

 

 

Figura 5 - Fluxograma da metodologia empregada na obtenção das membranas. 
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Figura 6 - Curva utilizada na queima das membranas cerâmicas 

 

3.3.4 - Caracterização das Membranas Cerâmicas 

 

As membranas cerâmicas obtidas, após sinterização, foram submetidas aos ensaios 

de porosidade aparente, resistência à tração por compressão diametral, microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), porosimetria pelo método de intrusão de mercúrio e 

medidas de permeabilidade/fluxo. 

 

3.3.4.1 - Determinação da Porosidade Aparente  

 

A porosidade aparente é um indicativo da quantidade de poros abertos e 

permeabilidade da peça e pode ser calculada com os valores obtidos da pesagem das 

membranas cerâmicas imersos em água. A determinação da porosidade aparente foi 

determinada pelo método de imersão, que é baseado no princípio de Arquimedes, 

utilizando água como fluido, conforme ASTM C373-88 (1999). A determinação foi 

realizada com o auxílio de uma balança analítica.  

O ensaio foi realizado utilizando tréplicas para cada formulação. Após a obtenção 

da massa seca, imersa e úmida, dos corpos cerâmicos, foi possível calcular a porosidade 

aparente utilizando as Equações 3.1. 

                     
    –    

    –    
                                                                            3.1 

Temperatura final de queima

1 hora

± 40ºC

1 hora

24 horas
1ºC/min.

2ºC/min.

2ºC/min.

150ºC

 

 

T
em

pe
ra

tu
ra

Tempo

500ºC

± 40ºC
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Onde:  

Mu - massa úmido, Ms - massa seco e Mi - massa imerso. 

 

3.3.4.2 – Resistência à Tração por Compressão Diametral 

 

O teste de resistência à tração por compressão diametral das membranas foi obtido 

utilizando um teste de compressão diametral, analisado no equipamento universal de 

ensaios mecânicos Shimadzu Autograph AG-X 10KN.  

Em sua forma mais simples, uma amostra cilíndrica circular é comprimida entre 

duas placas diametralmente planas. Um estado de tensão biaxial é produzido dentro da 

amostra de ensaio e, no pressuposto da linha de carga ideal; o plano vertical que é 

submetido a uma força de tração é uma grandeza uniformemente horizontal. 

A tensão máxima suportada pelo corpo de prova cerâmico durante o ensaio de 

compressão uniaxial é dada pela equação 3.2, com o valor obtido é calculada a resistência 

à tração do corpo-de-prova rompido por compressão diametral. 

 

   
  

      
                                                     3.2 

 

Onde: σR – resistência à tração por compressão diametral em MPa; F – carga de 

ruptura em N; D – diâmetro do corpo –de-prova em cm e H – altura do corpo-de-prova em 

cm. 

 

3.3.4.3 - Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para realização do ensaio MEV, visando à otimização dos resultados foram 

selecionadas as membranas que obtiveram melhores resultados de porosidade aparente, 

tensão de ruptura a compressão diametral.  A análise microestrutural das membranas 

cerâmicas tem por finalidade a verificação da distribuição de poros. Foi realizado por 

microscopia eletrônica de varredura no equipamento LEO 1430 que possui resolução de 

3,5 A 30kv (tungstênio) e com faixa de magnificação de 15 a 300000X. 
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3.3.4.4 - Porosimetria pelo Método de Intrusão de Mercúrio 

 

Para a realização da análise de porosimetria por intrusão de mercúrio, foram 

selecionadas as membranas mais promissoras, baseado nos resultados de análises 

anteriores. A análise foi efetuada no equipamento AutoPore IV 9500.  

A técnica de caracterização por intrusão de mercúrio em membranas porosas 

consiste na medida do volume de mercúrio que penetra nos poros da membrana em função 

da pressão aplicada, permite medir com precisão a pressão do sistema e o volume do 

mercúrio.  

 

3.3.4.5 - Medida de fluxo 

 

Analogamente ao ensaio de porosimetria de intrusão de mercúrio, foram 

selecionadas as membranas mais promissoras e submetidas ao ensaio de fluxo com água 

destilada para avaliação do comportamento de fluxo e seletividade. 

A análise de fluxo foi realizada em escala laboratorial, a temperatura ambiente, 

25°C, utilizando uma pressão de 2 kgf/cm² e fluxo com escoamento convencional. O 

mecanismo experimental consiste de uma bomba de alimentação responsável pelo fluxo 

longitudinal de água através do interior da membrana, de um recipiente de alimentação e 

um reator contendo a membrana. 

Para coletar o fluxo permeado foi utilizado um reservatório de água com 

capacidade máxima para 50 litros, uma bomba d‟água, um manômetro com escalas de 0 a 

14 kgf/cm
2
. Fixou-se uma pressão de 2 kgf/cm

2
. 

A coleta do fluxo permeado foi realizada a cada 5 min durante a análise até 

obtenção de fluxo estabilizado. 

Para o cálculo do fluxo permeado através das membranas (Jo) foi utilizada a 

equação 3.3. 

   
     

     
                           3.3 

Onde: 

mágua – quantidade da água permeada durante o intervalo de tempo tc (em kg); 

tc – intervalo de tempo da coleta de água permeada pela membrana (em h); 

A – área útil da membrana (m
2
). 
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A área útil „A‟ da membrana confeccionada foi calculada através da Equação 3.4.  

 

                                3.4 

Onde: 

r – raio da membrana. 

A Figura 7 mostra a representação esquemática do sistema que foi utilizado para 

realização dos testes de permeabilidade/fluxo das membranas cerâmicas produzidas. 

 

 

 

Figura 7 - Representação esquemática do sistema de permeabilidade/fluxo e seletividade das 

membranas. 

 

Onde: 1- Bomba de água 

           2- Reator + membrana 

           3- Coletor do permeado 

           4- Reservatório 
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3.3.5 – Testes com as Membranas Cerâmicas Desenvolvidas 

 

A água oriunda do sistema de abastecimento (tratada), do Município de Campina 

Grande foi caracterizada antes e após ser permeada através das membranas. Os parâmetros 

físico-químicos analisados foram: cor, turbidez, cloro residual livre (mgL
-1

 Cl2), 

condutividade elétrica, dureza total (mgL
-1

CaCO3), dureza em cálcio (Ca
2+

) e magnésio 

(Mg
2+

), cloreto (Cl
-
), alcalinidade total (mgL

-1
CaCO3), acidez total (mgL

-1
CaCO3), acidez 

carbônica e acidez residual, orgânica ou mineral.  A metodologia empregada foi o Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, WPCF, 1999) e 

todas as caracterizações foram realizadas no Laboratório de Análise de Água do IFPB 

(LABAGUA/IFPB).  O objetivo dessa etapa foi verificar a funcionalidade das membranas. 
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4.0 - RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos referentes às 

caracterizações das matérias-primas e ensaios tecnológicos das membranas cerâmicas 

obtidas. 

 

4.1 – Caracterização Química 

 

A Tabela 6 apresenta as composições químicas da argila, resíduo de granito, calcita 

comercial e pó de concha de mariscos. 

 

Tabela 6 - Composição química das matérias-primas usadas na confecção das membranas. 

Óxidos presente 

na amostra 

(%) 

Amostras 

Argila Resíduo de 

granito 

Calcita Pó de 

conchas de 

mariscos 

SiO2 58,48 69,73 2,04 0,57 

Al2O3 11,74 7,43 0,21 0,09 

Fe2O3 11,15 4,50 0,24 0,08 

CaO 1,91 6,29 53,45 53,75 

MgO 2,65 1,59 1,48 - 

K2O 1,78 3,12 - - 

TiO2 1,42 0,68 - - 

Na2O 1,26 3,45 - 0,77 

Outros 0,53 0,54 0,67 0,43 

PF 9,07 2,67 41,90 44,30 

PF = Perda ao fogo 

 

De acordo com a Tabela 6, observa-se que a argila e o resíduo de granito são 

predominantemente compostos de alto teor de SiO2 e Al2O3 e quantidade significativas de 

óxidos fundentes (CaO, K2O, MgO e Na2O).  Observa-se também uma composição típica 

de argila para cerâmica vermelha com predominância de Fe2O3 com 11,15%, enquanto o 

resíduo de granito apresentou 4,50% desse óxido. O elevado teor de Fe2O3 é responsável 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884214016150#t0005
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pela coloração avermelhada após o processo de queima da cerâmica, demais óxidos 

apresentam em pequenos percentuais. 

 O teor de sílica da argila é próximo ao encontrado pelos pesquisadores quando 

utilizaram frações de argila no desenvolvimento de membranas (LI et al.,2004, CHAVES 

et al., 2013 e BELIBI BELIBI et al., 2015). Observando a composição química do resíduo 

de granito, o elevado teor de SiO2 é semelhante aos dados verificados na literatura, que 

provavelmente está associada com as fases cristalinas quartzo, ilita e feldspato (SILVA et 

al., 1998, NEVES et al., 1999 e LIMA et al., 2011).  

O Al2O3 está associado com o SiO2 e óxidos alcalinos e alcalinos terrosos para 

formar as fases feldspáticas (microcline). A quantidade de óxidos alcalinos confirma o 

potencial fundente do resíduo de granito, o que pode melhorar o processo de sinterização 

através da formação de fase líquida (DONG et al., 2006). 

O pó de conchas de mariscos apresentou teores CaO 53,75% semelhante aos 

verificados por Bezerra et al (2011). 

Já com relação ao CaO presente no carbonato de cálcio comercial,  observa-se  

53,45% desse óxido, é possível verificar, que os teores referentes ao dióxido de silício 

(SiO2) e ao óxido de alumínio (Al2O3), 2,04% e 0,21%, respectivamente foram maiores em 

relação ao pó das conchas, os quais são oriundos do processo de obtenção da calcita. Os 

teores de sílica e alumina verificados nos resultados do pó de conchas podem ser atribuídos 

a alguns fatores como impurezas do moinho de discos e peneiras usadas no laboratório 

como também pela falta de seletividade dos mariscos.  

 

4.2 – Caracterizações Mineralógicas  

 

As Figuras 8 a 11 apresentam os difratogramas obtidos por difração de raios X das 

matérias-primas (argila, resíduo de granito, calcita comercial e pó de conchas de mariscos) 

usadas na confecção das membranas antes do processo de sinterização. O difratograma da 

argila (Figura 8) registrou a presença de quartzo, feldspato, caulinita, dolomita e ilita, fases 

identificadas pelas fichas padrões JCPDS 00.033.1161, 00.041.1480, 01.075.0938, 

00.034.0517 e 00.009.0343 respectivamente.  
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Figura 8 - Difratograma de raios X da argila 

 

O difratograma do resíduo de granito (Figura 9) registrou os picos característicos de 

quartzo, feldspato, ilita, feldspato de potássio, dolomita e silicato, identificados de acordo 

com as fichas padrões JCPDS 01.086.1628, 00.010.0393, 00.026.0911, 01.084.0710, 

00.034.0517 e 01.084.0148, respectivamente.  

 

Figura 9 - Difratograma de raios X do resíduo de granito. 
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O difratograma referente ao carbonato de cálcio comercial (Figura 10) apresenta 

basicamente difrações da forma cristalina mais estável do carbonato de cálcio, a calcita foi 

identificada por meio da ficha padrão JCPDS 01.086.2334. 

 

 

Figura 10 - Difratograma de raios X do carbonato de cálcio (calcita comercial). 

 

O difratograma do pó de conchas de marisco (Figura 11) apresenta essencialmente 

fases cristalinas dos polimorfos do carbonato de cálcio e aragonita, as quais foram 

identificadas por meio das fichas padrão JCPDS 01.086.2334 e 00.005.0453 

respectivamente. 

 

 

Figura 11 - Difratograma de raios X do pó de conchas de mariscos. 
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4.3- Análise Térmica 

 

A Figura 12 apresenta a curva da análise termodiferencial (ATD) e 

termogravimétrica (ATG) da amostra de argila, utilizado na confecção das membranas 

cerâmicas. 

 

 

Figura 12 - Curva da ATG e ATD da argila. 

 

De forma geral a Figura 12 apresentou: pico endotérmico intenso em 

aproximadamente 100ºC, possivelmente relacionados à eliminação da água livre e 

adsorvida presente na amostra; banda exotérmica entre 200 ºC e 392ºC, característica da 

combustão da matéria orgânica, pico endotérmico em 458ºC característico da presença de 

hidroxilas estruturais da argila, e banda endotérmica próxima a 860ºC provavelmente 

relacionados à formação de espinélio após a total destruição da estrutura da ilita e dos 

argilominerais presentes, os dados observados corroboram com os dados obtidos por 

Macedo et al.(2008). Através da curva termogravimétrica pode-se observar que a perda de 

massa total apresentada pela argila foi de 9,07%. 
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A Figura 13 apresenta a curva da análise termodiferencial (ATD) e 

termogravimétrica (ATG) da amostra de granito, utilizado na confecção das membranas 

cerâmicas.  

 

 

Figura 13 - Curva de ATD e ATG do resíduo de granito. 

 

A Figura 13 apresentou pico endotérmico de pequena intensidade a 

aproximadamente a 700ºC, relacionado à perda de hidroxilas ilita, pico de pequena 

intensidade exotérmico 750ºC correspondente a recristalização da ilita e pico endotérmico 

de pequena intensidade a aproximadamente 980ºC provavelmente correspondente à 

decomposição da dolomita. Através da curva termogravimétrica pode-se observar que a 

perda de massa total apresentada pelo granito foi de 2,67%, corroborando com os 

resultados encontrados por Menezes et al (2002). 

 

A Figura 14 apresenta a curva referente à perda de massa do pó de conchas de 

mariscos, utilizado na confecção das membranas. 
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Figura 14 - Curva de ATD e ATG do pó de conchas de mariscos. 

 

A curva termogravimétrica (Figura 14) apresenta dois eventos relacionados à perda 

de massa do pó de concha de mariscos. O primeiro evento registrado no termograma, 

iniciando em aproximadamente 560°C, evidencia a perda de massa referente à 

decomposição térmica do carbonato de cálcio, e no segundo evento verifica-se o término 

em aproximadamente 780°C, concluindo o desprendimento total das moléculas de gás 

carbônico (CO2) presente na molécula de CaCO3. Tais eventos são confirmados pelo 

registro da curva de ATD, onde os picos endotérmicos registrados são resultados das 

possíveis quebras de ligações químicas presentes. A perda total de massa durante o ensaio 

foi de 44,3%, aproximadamente. 

 

 

A Figura 15 apresenta a curva referente à perda de massa para o carbonato de cálcio 

comercial (calcita). 
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Figura 15 - Curva de ATD e ATG da calcita comercial. 

 

A curva termogravimétrica (Figura 15) apresenta dois eventos relacionados à perda 

de massa do carbonato de cálcio comercial. O termograma da calcita apresenta curvas 

semelhantes às curvas registradas no termograma do pó de conchas. Contudo, verifica-se 

que os eventos registrados apresentaram uma pequena diferença nas temperaturas inicial e 

final, ou seja, o carbonato de cálcio comercial obteve temperatura inicial de decomposição 

térmica em aproximadamente 570°C com término em aproximadamente 800°C. A perda 

total de massa durante o ensaio foi de 41,9% aproximadamente.  

A possível justificativa para a diferença entre as temperaturas dos eventos 

registrados, nas Figuras 14 e 15, está ligada a diferença de estabilidade entre as estruturas 

cristalinas, uma vez que a aragonita é considerada uma estrutura metaestável, dessa forma 

a estrutura cristalina calcita apresenta ligações químicas mais fortes, exigindo maior 

quantidade de energia para rompimento das ligações em sua decomposição. 

A Figura 16 apresenta a curva referente à perda de massa da sacarose. Há quatros 

eventos relacionados à perda de massa da sacarose, primeira corresponde à fusão seguida 

de perda de água oclusa ou volatilização de produto e as demais à decomposição da 

matéria orgânica como consequência da degradação da sacarose, os mesmos eventos foram 

evidenciados por Pouchert (1981).  

 

0 200 400 600 800 1000

-50

-40

-30

-20

-10

0

PM = -41,9%

A
T

D
 (

V
)

A
T

G
 -

 P
e

rd
a

 d
e

 m
a

s
s
a

 (
%

)

Temperatura (
 o
C)

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

ATD

ATG



79 
 

 

Figura 16 - Curva de ATD e ATG da  sacarose. 

 

4.4 - Análises de distribuição de tamanhos de partículas 

 

A Figura 17 apresenta a curva de distribuição de tamanho de partículas da argila 

usada na confecção das membranas cerâmicas. 

 

Figura 17 - Distribuição tamanho de partícula da argila 

 

Com base na Figura 17 observa-se que a curva da frequência de distribuição das 
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maior intervalo de distribuição em torno de 12,0 μm. Quanto aos valores referentes à curva 

de porcentagem acumulada, 50% do diâmetro das partículas atingiu o valor de 7,92 μm, 

diâmetro médio de 15,33 μm e valores acumulados para 10 e 90% de 0,26 e 47,08 μm, 

respectivamente e 26,13% do volume cumulativo correspondente a partículas com 

diâmetro abaixo de 2,0 μm (fração argila).  O diâmetro médio das partículas interfere na 

compactação e na sinterabilidade de sistemas particulados, daí a importância dessa 

avaliação para os resultados, onde os mesmos são coerentes com os resultados obtidos por 

Silva et al (2014) e Belibi Belibi et al (2015).   

A Figura 18 apresenta a curva de distribuição do tamanho de partículas do resíduo 

de granito usado no preparo das membranas cerâmicas. 

 

 
Figura 18 - Distribuição do tamanho de partícula do resíduo de granito. 

 

Mediante a Figura 18 percebe-se que a curva referente à frequência de distribuição 

das partículas do resíduo de granito apresenta uma faixa larga de distribuição, exibindo 

modelo polimodal, com maior intervalo de distribuição em torno de 4,0 μm. Quanto aos 

valores referentes à curva de porcentagem acumulada, 50% do diâmetro das partículas 

atingiu o valor de 4,17 μm, diâmetro médio de 9,17 μm e valores acumulados para 10 e 

90% de 0,25 e 27,15 μm, respectivamente e 30,27% do volume cumulativo correspondente a 

partículas com diâmetro abaixo de 2,0 μm. Dessa forma o valor do diâmetro atingido pelas 

partículas do resíduo de granito está coerente com os valores encontrados por Lima et al 

(2011) que utilizou resíduo de granito no processo de fabricação de membranas cerâmicas 

de baixo custo. 
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As Figuras 19, 20 e 21 apresentam as curvas de distribuição do tamanho de 

partículas dos agentes porogênicos: carbonato de cálcio (calcita comercial), pó de conchas 

de mariscos e sacarose comercial (refinada). 

 

 
Figura 19 - Distribuição tamanho de partícula do carbonato de cálcio (calcita comercial). 

 

Com base na Figura 19 observa-se que a curva referente à frequência de 

distribuição das partículas do carbonato de cálcio apresenta uma faixa larga de 

distribuição, exibindo modelo bimodal, com maior intervalo de distribuição em torno de 

13,0 μm. Quanto aos valores referentes à curva de porcentagem acumulada, 50% do 

diâmetro das partículas atingiu o valor de 12,80 μm, diâmetro médio de 17,77 μm e valores 

acumulados para 10 e 90% de 1,30 e 43,21 μm, respectivamente e 15,83% do volume 

cumulativo correspondente a partículas com diâmetro abaixo de 2,0 μm. 

 

 
Figura 20 – Distribuição do tamanho de partícula do pó de conchas de mariscos. 
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Mediante a Figura 20 observa-se que a curva referente à frequência de distribuição 

das partículas do pó de conchas de mariscos apresenta uma faixa larga de distribuição, 

exibindo modelo polimodal, com maior intervalo de distribuição em torno de 20,0 μm. 

Quanto aos valores referentes à curva de porcentagem acumulada, 50% do diâmetro das 

partículas atingiu o valor de 4,29 μm, diâmetro médio de 19,28 μm e valores acumulados 

para 10 e 90% de 0,19 e 61,92 μm, respectivamente e 35,78% do volume cumulativo 

correspondente a partículas com diâmetro abaixo de 2,0 μm.  

Analisando os resultados das Figuras 19 e 20 observa-se que as partículas presentes 

na calcita contêm diâmetros com valores médios semelhantes aos valores apresentados na 

análise granulométrica do pó de conchas e são semelhantes aos valores encontrados por 

Harabi et al (2014), onde o mesmo utilizou frações de carbonato de cálcio no 

desenvolvimento de membranas. 

 

 

Figura 21 - Distribuição do tamanho de partícula da sacarose. 

 

Mediante a Figura 21 percebe-se que a curva referente à frequência de distribuição 

da sacarose apresenta uma faixa estreita de distribuição, exibindo modelo monomodal, 

com maior intervalo de distribuição em torno de 30,0 μm. Quanto aos valores referentes à 

curva de porcentagem acumulada, 50% do diâmetro das partículas atingiu o valor de 32,01 

μm, diâmetro médio de 32,93 μm e valores acumulados para 10 e 90% de 4,72 e 62,21 μm, 

respectivamente e 6,54% do volume cumulativo correspondente a partículas com diâmetro 

abaixo de 2,0 μm.  
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4.5 - Delineamento de Misturas – Estudo Estatístico 

 

Os resultados obtidos para porosidade aparente (PA) e tensão de ruptura à 

compressão (TRC) das membranas estão apresentados nas Tabelas 7 a 18, e foram 

discutidos mediante utilização da técnica do delineamento de misturas e análise de 

superfícies de resposta. A partir dos resultados obtidos em tréplicas foi possível gerar as 

superfícies de respostas de acordo com vários modelos, correlacionando as proporções dos 

componentes com os parâmetros PA e TRC para as condições de temperaturas de 900, 

1000 e 1100ºC, escolhendo-se as equações que apresentaram significância estatística ao 

nível de 95% de confiança.  

 

 

Tabela 7 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 900ºC, para as matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A. R. S. (%) (MPa) 

A1 100 0 0 32,63; 32,71; 33,22 2,52; 1,93; 2,04 

B1 70 30 0 41,45; 39,31; 38,40 0,27; 0,69; 0,51 

C1 70 0 30 44,63; 43,35; 45,49 0,23; 0,43; 0,28 

D1 85 15 0 42,76; 39,60; 41,89 0,21; 0,35; 0,21 

E1 85 0 15 36,95; 36,70; 36,92 0,46; 0,53; 046 

F1 70 15 15 39,58; 39,13; 39,42 0,29; 0,37; 0,26 

G1 80 10 10 37,36; 37,31; 37,26 0,40; 0,37; 0,41 

H1 90 5 5 38,75; 38,17; 38,16 0,40; 0,38; 0,42 

I1 75 20 5 39,31; 38,82; 39,03 0,32; 0,31; 0,35 

J1 75 5 20 39,23; 38,21; 39,09 0,41; 0,55; 0,44 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, S = Sacarose. 
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Tabela 8 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1000ºC, para as matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A. R. S. (%) (MPa) 

A1 100 0 0 33,94; 33,01; 32,34 2,84; 2,67; 2,74 

B1 70 30 0 36,70; 34,87; 34,49 1,20; 1,38; 1,50 

C1 70 0 30 44,49; 44,59; 42,81 0,51; 0,58; 0,92 

D1 85 15 0 32,85; 34,54; 34,64 1,77; 1,44; 1,50 

E1 85 0 15 37,81; 36,57; 37,07 0,71; 0,77; 0,79 

F1 70 15 15 38,26; 39,99; 38,47 0,61; 0,42; 0,65 

G1 80 10 10 35,83; 37,79; 37,00 0,97; 0,62; 0,82 

H1 90 5 5 36,40; 36,68; 36,29 0,93; 0,78; 1,01 

I1 75 20 5 37,07; 37,25; 37,01 0,89; 0,86; 0,93 

J1 75 5 20 38,79; 39,81; 39,06 0,54; 0,46; 0,53 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, S = Sacarose. 

 

 

Tabela 9 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1100ºC, para as matérias-primas: 

argila, resíduo de granito sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A R S (%) (MPa) 

A1 100 0 0 18,55; 19,98; 18,57 14,76; 11,30;12,41 

B1 70 30 0 29,68; 29,41; 29,30 8,06; 8,54; 8,48 

C1 70 0 30 21,08; 24,14; 23,24 2,30; 2,50; 2,46 

D1 85 15 0 18,75; 18,76; 19,07 7,75; 6,68; 5,80 

E1 85 0 15 17,19; 17,23; 16,56 4,34; 3,11; 3,48 

F1 70 15 15 10,67; 9,52; 9,99 3,72; 3,52; 3,67 

G1 80 10 10 19,26; 21,70; 19,99 6,58; 4,60; 2,94 

H1 90 5 5 13,88; 12,20; 12,30 8,79; 6,36; 5,57 

I1 75 20 5 22,52; 25,35; 18,35 8,14; 4,69; 4,28 

J1 75 5 20 19,03; 17,65; 18,14 2,90; 2,89; 2,45 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, S = Sacarose. 
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Tabela 10 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 900ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e calcita. 

Composição (%) PA TRC 

 A R C (%) (MPa) 

A2 100 0 0 23,28; 27,59; 23,33 5,63; 5,37; 6,17 

B2 70 30 0 26,67; 33,81; 26,11 3,78; 3,97; 3,87 

C2 70 0 30 45,36; 44,58; 43,15 1,20; 1,87; 1,00 

D2 85 15 0 27,27; 27,59; 26,97 3,18; 3,19; 3,16 

E2 85 0 15 22,49; 33,81; 22,71 7,55; 5,07; 6,87 

F2 70 15 15 39,50; 40,53; 40,12 1,33; 0,73; 1,11 

G2 80 10 10 25,40; 25,84; 25,41 4,34; 4,51; 4,47 

H2 90 5 5 27,90; 27,00; 26,85 3,49; 3,44; 2,69 

I2 75 20 5 28,37; 28,53; 28,42 4,61; 4,75; 4,39 

J2 75 5 20 27,43; 27,08; 27,77 2,61; 2,48; 2,63 

A. = Argila, R = Resíduo de Granito, C = Calcita 

 

 

Tabela 11 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1000ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e calcita. 

Composição (%) PA TRC 

 A R C (%) (MPa) 

A2 100 0 0 19,66; 20,40; 19,07 6,96; 6,34; 8,0 

B2 70 30 0 24,93; 25,54; 25,21 3,37; 3,13; 3,30 

C2 70 0 30 32,93; 35,66; 32,73 2,87; 2,01; 2,70 

D2 85 15 0 25,51; 26,24; 26,03 3,92; 4,23; 4,32 

E2 85 0 15 20,65; 20,59; 21,15 5,69; 5,98; 6,7 

F2 70 15 15 36,49; 35,89; 35,19 1,61; 1,59; 1,84 

G2 80 10 10 24,56; 24,75; 25,51 4,72; 4,58; 4,64 

H2 90 5 5 24,66; 25,35; 24,97 4,13; 3,42; 3,83 

I2 75 20 5 27,03; 27,37; 27,71 4,07; 3,44; 4,49 

J2 75 5 20 26,71; 26,19; 26,14 4,28; 2,78; 3,73 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, C = Calcita. 
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Tabela 12 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1100ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e calcita. 

Composição (%) PA TRC 

 A R C (%) (MPa) 

A2 100 0 0 1,29; 2,65; 1,58 18,75; 14,09; 9,53 

B2 70 30 0 9,26; 11,62; 9,24 5,43; 6,49; 5,39 

C2 70 0 30 18,31; 20,58; 21,69 2,58; 2,28; 1,40 

D2 85 15 0 5,68; 4,11; 3,75 4,42; 3,98; 4,48 

E2 85 0 15 10,65; 10,29; 9,88 6,72; 6,12; 3,97 

F2 70 15 15 15,98; 18,96; 20,11 3,29; 2,27; 2,26 

G2 80 10 10 11,99; 12,34; 12,31 6,43; 4,33; 3,70 

H2 90 5 5 10,42; 11,17; 9,84 4,69; 5,30; 6,54 

I2 75 20 5 12,69; 12,26; 12,95 7,00; 4,95; 4,65 

J2 75 5 20 14,66; 14,28; 14,66 9,11; 5,92; 6,36 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, C = Calcita 

 

 

 

Tabela 13 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 900ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos. 

Composição (%) PA TRC 

 A R P (%) (MPa) 

A3 100 0 0 23,28; 27,59; 23,33 5,63; 5,37; 6,17 

B3 70 30 0 26,67; 33,81; 26,11 3,78; 3,97; 3,87 

C3 70 0 30 33,52; 33,51; 34,56 2,50; 2,40; 2,16 

D3 85 15 0 27,27; 27,59; 26,97 3,18; 3,19; 3,16 

E3 85 0 15 26,75; 25,21; 24,81 3,94; 5,98; 6,67 

F3 70 15 15 25,97; 26,20; 26,93 4,43; 4,46; 4,14 

G3 80 10 10 24,50; 25,38; 25,25 5,53; 4,76; 4,62 

H3 90 5 5 23,83; 23,93; 24,88 6,31; 6,56; 6,41 

I3 75 20 5 26,36; 26,05; 26,85 4,97; 4,61; 3,76 

J3 75 5 20 27,39; 26,98; 27,67 4,02; 4,34, 3,81 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, P = Pó de Conchas de mariscos. 
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Tabela 14 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1000ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos. 

Composição (%) PA TRC 

 A R P (%) (MPa) 

A3 100 0 0 19,66; 20,40; 19,07 6,96; 6,34; 8,00 

B3 70 30 0 24,93; 25,54; 25,21 3,37; 3,13; 3,30 

C3 70 0 30 33,63; 33,25; 37,45 2,36; 2,17; 1,24 

D3 85 15 0 25,51; 26,24; 26,03 3,92; 4,23; 4,32 

E3 85 0 15 25,74; 22,19; 22,00 3,63; 5,37; 4,78 

F3 70 15 15 26,35; 25,13; 25,50 3,24; 3,43; 3,73 

G3 80 10 10 23,87; 24,81; 28,01 4,39; 4,12; 3,00 

H3 90 5 5 20,46; 21,15; 21,50 6,34; 4,86; 5,17 

I3 75 20 5 25,28; 25,49; 25,43 4,58; 4,74; 4,74 

J3 75 5 20 26,07; 26,06; 26,16 3,41; 3,46; 3,16 

A. = Argila, R = Resíduo de Granito, P = Pó de Conchas de mariscos. 

 

Tabela 15 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1100ºC, para matérias-primas: 

argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos. 

Composição (%) PA TRC 

 A R P (%) (MPa) 

A3 100 0 0 1,29; 2,65; 1,58 18,75;14,17;19,53 

B3 70 30 0 9,26; 11,62; 9,24 5,43; 6,49; 5,39 

C3 70 0 30 27,36; 30,13; 30,36 2,51; 2,68; 2,27 

D3 85 15 0 5,68; 4,11; 3,75 4,24; 3,98; 4,48 

E3 85 0 15 19,92; 20,93; 20,61 5,41; 5,64; 4,42 

F3 70 15 15 23,81; 22,31; 21,91 4,10; 4,46; 4,82 

G3 80 10 10 22,00; 22,69; 23,32 6,37; 5,36; 5,48 

H3 90 5 5 16,71; 18,18; 15,71 7,26; 7,97; 8,95 

I3 75 20 5 21,29; 22,42; 21,29 6,56; 4,24; 5,14 

J3 75 5 20 23,81; 23,52; 23,53 4,03; 4,68; 4,32 

A = Argila, R = Resíduo de Granito, P = Pó de Conchas de mariscos. 
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Tabela 16 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 900ºC, para matérias-primas: 

argila, pó de conchas de mariscos e sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A P S (%) (MPa) 

A4 100 0 0 23,28; 27,59; 23,33 5,63; 5,37; 6,17 

B4 70 30 0 33,52; 35,52; 34,56 2,50; 2,40; 2,16 

C4 70 0 30 44,63; 43,35; 45,49 0,33; 0,43; 0,28 

D4 85 15 0 26,75; 25,21; 24,81 3,18; 3,19; 3,16 

E4 85 0 15 36,92; 36,71; 36,92 0,46; 0,53; 0,46 

F4 70 15 15 40,45; 41,45; 41,58 4,43; 4,46; 4,14 

G4 80 10 10 38,70; 39,02; 38,57 5,53; 4,76; 4,62 

H4 90 5 5 23,83; 23,93; 24,88 6,31; 6,56; 6,41 

I4 75 20 5 43,54; 43,65; 43,19 4,97; 4,61; 3,76 

J4 75 5 20 36,01; 36,01; 36,56 1,22; 1,36; 1,25 

A = Argila, P = Pó de conchas de mariscos e S = Sacarose. 

 

 

 

Tabela 17 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1000ºC, para matérias-primas: 

argila, pó de conchas de mariscos e sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A P S (%) (MPa) 

A4 100 0 0 19,66; 20,41; 19,07 6,96; 6,34; 8,00  

B4 70 30 0 33,63; 33,25; 37,45 2,57; 2,73; 2,60 

C4 70 0 30 44,49; 44,57; 42,81 1,33; 1,18; 1,40 

D4 85 15 0 25,74; 22,19; 21,99 5,79; 5,37; 4,78 

E4 85 0 15 37,80; 36,57; 37,07 1,14; 0,99; 1,01 

F4 70 15 15 25,97; 26,20; 26,93 3,24; 3,43; 3,73 

G4 80 10 10 41,33; 41,14; 40,09 4,39; 4,12; 3,00 

H4 90 5 5 20,46; 21,15; 21,50 6,34; 4,86; 5,17 

I4 75 20 5 43,32; 43,33; 42,90 4,58; 4,74; 4,40 

J4 75 5 20 35,88; 34,80; 34,94 1,96; 1,87; 1,95 

A = Argila, P = Pó de conchas de mariscos e S = Sacarose. 
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Tabela 18 - Resultados obtidos de PA e TRC na temperatura de 1100ºC, para matérias-primas: 

argila, pó de conchas de mariscos e sacarose. 

Composição (%) PA TRC 

 A P S (%) (MPa) 

A4 100 0 0 3,23; 6,37; 3,90 18,75; 16,62; 19,53 

B4 70 30 0 27,36; 30,13; 30,36 5,35; 4,70; 4,35 

C4 70 0 30 21, 08; 24,14; 23,24 2,30; 2,50; 2,46  

D4 85 15 0 19,92; 20,93; 20,61 5,41; 5,64; 4,42 

E4 85 0 15 17,19; 17,23; 16,56 4,34; 3,11; 3,48 

F4 70 15 15 43,23; 42,86; 42,44  4,10; 4,46; 4,82  

G4 80 10 10 37,06; 37,43; 37,18 6,37; 5,36; 5,48 

H4 90 5 5 16,71; 18,18; 15,71 7,26; 7,97; 8,95 

I4 75 20 5 40,18; 40,06; 39,86 6,56; 4,24; 5,14 

J4 75 5 20 35,85; 34,25; 34,85 2,90; 2,89; 2,45 

A = Argila, P = Pó de conchas de mariscos e S = Sacarose. 

 

Os modelos matemáticos, em termos de componentes originais, correlacionando os 

valores de PA e TRC com as proporções dos componentes, para as condições de 

temperatura de 900, 1000 e 1100ºC, são apresentados nas Tabelas 19 a 22. 

 

Tabela 19 - Equações correlacionando os valores de PA e TRC com as proporções dos 

componentes, para as matérias-primas: argila, resíduo de granito e sacarose nas condições de 

temperatura 900, 1000 e 1100ºC. 

PA1900ºC = 33,44A(±0,62) – 92,39R(±22,91) + 140,50S(±22,91) + 209,46AR (±32,17) – 100,88 

AS(±32,17)  - 228,26ARS(±44,69) 

PA11000ºC = 33,17 A (±0,43) + 40,87 R (±1,96) + 65,83 S(±1,96) 

PA11100ºC = 17,51A (±1,40) + 240,11RG (±55,82) + 175,85S(±55,82) – 257,79AR (±78,45) – 198,89 

AS(±78,45)  - 5552,12RS(±1240,88) + 6946,26ARS(±1724,13) 

TRC1900ºC = 2,03A (±0,11) + 28,82R(±4,19) + 18,69S(±4,19) – 45,48AR (±5,89) – 31,54AS (±5,89)   

TRC11000ºC = 2,63A (±0,12) + 12,21R (±4,43) + 28,09S (±4,43) – 25,43AR  (±6,22) – 45,45AS(±6,22)  -  

20,17RS(±6,22) 

TRC11100ºC = 12,76A(±0,68) + 103,13R(±24,75) + 87,18S(±24,75) – 152,72AR (±34,75) – 

158,15AS(±34,75)   

Sendo: A, R e S – proporções da argila, Resíduo de granito e sacarose, respectivamente. 
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 Estatisticamente significativos ao nível de 95,0 % de confiança. 

 

Tabela 20 - Equações correlacionando os valores de PA e TRC com as proporções dos 

componentes, para as matérias-primas: argila, resíduo de granito e calcita nas condições de 

temperatura 900, 1000 e 1100ºC. 

PA2900ºC = 25,79 A(±1,66) + 32,07 R (±7,38) + 337,41C(±78,31) – 365,00 AC(±101,88) + 3498,07 

RC(±1494,15)  - 4784,22ARC(±2075,65) 

PA21000ºC = 18,96 A (±1,35) + 50,58 R(±6,08) + 62,75C(±6,08) 

PA21100ºC = 2,83A (±1,06) + 54,65R (±42,12) + 78,55C(±42,12) – 39,22AR(±59,19) – 29,44 

AC(±59,19)  - 1009,79RC(±936,29) + 1624,50ARC(±1300,90) 

TRC2900ºC = 5,15A(±0,57) + 46,08R(±20,73) – 97,02C(±20,73) – 62,35AR(±29,07) + 127,15AC(±29,07)  

- 50,27RC(±29,07) 

TRC21000ºC = 6,22 A(±0,45) – 5,11R(±1,86) – 46,63C (±18,66) + 56,75AC(±26,20)   

TRC21100ºC = 16,26A(±1,24) + 188,11R(±45,41) + 69,82C(±45,41) – 293,96AR(±63,76) – 

139,41AC(±63,76)   

Sendo: A, R e C – proporções da argila, Resíduo de granito e Calcita, respectivamente. 

 Estatisticamente significativos ao nível de 95,0 % de confiança. 

 

Tabela 21 - Equações correlacionando os valores de PA e TRC com as proporções dos 

componentes, para as matérias-primas: argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos nas 

condições de temperatura de 900, 1000 e 1100ºC. 

PA3900ºC = 23,31A (±0,35) – 37,73R(±12,66) + 175,17P(±12,66) + 103,15 AR(±17,77) – 

163,91AP(±17,77)  -  277,93ARP(±24,68) 

PA31000ºC = 19,40 A (±0,76) – 71,01R(±27,97) + 196,24 P(±27,97) + 157,68 ARP (±39,21) – 

180,75RP (±39,21)  -  188,21RP (±39,21) 

PA31100ºC = 4,55 A(±0,96) + 56,89 R(±4,27) – 33,78 P(±42,16) + 168,51 AP(±58,99) – 

3252,45RP(±864,93)   + 4505,41ARP (±1201,56) 

TRC3900ºC = 5,95A(±0,37) + 35,61R(±13,71) – 63,95P(±13,71) – 52,46AR(±19,33) + 81,70AP 

(±19,33) + 64,36AGP(±19,33) 

TRC31000ºC = 7,10 A(±0,30) + 26,65R (±12,37) – 10,29P (±1,25)  –  39,48AR(±17,35)  + 43,93 

RP(±17,35) 

TRC31100ºC =17,25A(±0,66) + 210,75R(±23,92) + 120,61P(±23,92) – 330,39AR(±33,62) – 

217,50AP(±33,62)  – 1716,66RP(±531,74)  + 2481,31ARP(±738,81)   
Sendo: A, R e P – proporções da argila, Resíduo de granito e Pó de conchas de mariscos, 

respectivamente.  Estatisticamente significativos ao nível de 95,0 % de confiança. 
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Tabela 22 - Equações correlacionando os valores de PA e TRC com as proporções dos 

componentes, para as matérias-primas: argila, pó de conchas de mariscos e sacarose nas condições 

de temperatura 900, 1000 e 1100ºC. 

PA4900ºC = 22,00A(±1,69) + 37,31P(±1,69) + 45,28 S(±1,69) 

PA41000ºC = 18,3825 A (±1,87) + 80,56 P(±8,41) + 107,50 S(±8,41) 

PA41100ºC = 3,51A(±0,99) + 30,01P(±0,99) + 23,07 S(±0,99) + 13,84AP(±5,01) + 11,86 AS(±5,013) + 

69,13PS(±5,013) + 210,01APS(±33,08) 

TRC4900ºC = 6,07A(±0,45) + 2,11P(±0,45) – 0,11(±0,51) – 9,62AS(±2,53) + 11,38P(±2,53)  + 60,27 

APS(±15,66) 

TRC41000ºC = 7,43 A(±0,27) + 2,91P(±0,27) + 1,65S(±0,30) – 12,98AS (±1,50) + 5,52P(±1,50)  + 

30,53 APS(±9,16) 

TRC41100ºC = 18,09A(±64,78) + 4,39P(±0,47) + 2,27S(±0,47) – 24,13AP(±2,37) – 27,57AS(±2,37)  + 

4,96PCS(±2,37) 

Sendo: A, P e S – proporções da argila, pó de conchas de mariscos e sacarose, respectivamente. 

 Estatisticamente significativos ao nível de 95,0 % de confiança. 

 

As Tabelas 23 a 26 apresentam os parâmetros estatísticos para os modelos 

ajustados. Os modelos foram ajustados e analisados com os dados experimentais de PA e 

TRC obtidos em replicatas. 

 

Tabela 23 - Estatísticas relevantes para análise de variância das variáveis PA e TRC para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e sacarose nas condições de temperaturas de 900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste 

Fcalc 

Valor 

p 
R

2 Fcalc/Ftab 

PA1900ºC Cúbico especial 23,9719 0,0000 0,8332 9,1495 

PA11000ºC Linear 39,0946 0,0000 0,8918 15,4524 

PA11100ºC Cúbico especial 17,6056 0,0000 0,8212 6,9587 

TRC1900ºC Quadrático 46,6528 0,0000 0,8818 16,9032 

TRC11000ºC Cúbico especial 48,5246 0,0000 0,9099 18,5208 

TRC11100ºC Cúbico especial 43,9529 0,0000 0,8755 15,9249 

R
2
 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – Razão entre o teste F calculado e o teste 

F tabelado, para regressão, a 95% de confiança. 
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Tabela 24 - Estatísticas relevantes para análise de variância das variáveis PA e TRC para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e calcita nas condições de temperaturas de 900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste 

Fcalc 

Valor 

p 
R

2 Fcalc/Ftab 

PA2900ºC Cúbico especial 19,7797 0,0000 0,8047 7,55 

PA21000ºC Linear 20,3361 0,0000 0,6010 6,0704 

PA21100ºC Cúbico especial 36,2266 0,0000 0,8624 5,8430 

TRC2900ºC Quadrático 11,9890 0,0000 0,71409 4,5759 

TRC21000ºC Quadrático 20,0679 0,0000 0,6983 6,7342 

TRC21100ºC Quadrático 20,3335 0,0000 0,7648 7,3142 

R
2
 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – Razão entre o teste F calculado e o 

teste F tabelado, para regressão, a 95% de confiança. 

 

 

Tabela 25 - Estatísticas relevantes para análise de variância das variáveis PA e TRC para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos nas condições de temperaturas de 

900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste 

Fcalc 

Valor 

p 
R

2 Fcalc/Ftab 

PA3900ºC Cúbico especial 24,4929 0,0000 0,8361 9,4203 

PA31000ºC Quadrático 44,3295 0,0000 0,9023 16,9196 

PA31100ºC Cúbico especial 71,6566 0,0000 0,9372 27,3498 

TRC3900ºC Quadrático 15,3678 0,0000 0,7619 5,8655 

TRC31000ºC Quadrático 34,1361 0,0000 0,8452 12,3681 

TRC31100ºC Cúbico especial 67,3003 0,0000 0,9461 7,3142 

 

R
2
 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – Razão entre o teste F calculado e o 

teste F tabelado, para regressão, a 95% de confiança. 
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Tabela 26 - Estatísticas relevantes para análise de variância das variáveis PA e TRC para matérias-

primas: argila, pó de conchas mariscos e sacarose nas condições de temperaturas de 900, 1000 e 

1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste 

Fcalc 

Valor 

p 
R

2 Fcalc/Ftab 

PA4900ºC Linear 39,8560 0,0000 0,7469 11,8973 

PA41000ºC Linear 43,5156 0,0000 0,7632 12,9899 

PA41100ºC Cúbico especial 210,6535 0,0000 0,9821 83,2622 

TRC4900ºC Cúbico especial 21,1269 0,0000 0,8477 9,9721 

TRC41000ºC Cúbico especial 70,0722 0,0000 0,9359 26,7411 

TRC41100ºC Cúbico especial 172,2898 0,0000 0,9707 68,0959 

R
2
 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – Razão entre o teste F calculado e o 

teste F tabelado, para regressão, a 95% de confiança. 

 

Analisando os parâmetros estatísticos principais (Teste F, Valor p, coeficiente de 

múltipla determinação, R
2
 e o valor da razão entre o teste F calculado e o teste F tabelado 

no nível de 95% de confiança), observa-se que os modelos são estatisticamente 

significativos ao nível estipulado (valor p  nível de significância), que o R
2
 mostra que os 

modelos ajustados para PA e TRC, para todas as condições de temperatura, não 

apresentam variabilidades consideráveis; quanto mais perto da unidade estiver o valor de 

R
2
, melhor terá sido o ajuste do modelo aos dados observados.  

Para que uma regressão não seja apenas estatisticamente significativa, mas também 

útil para realizar previsões, o valor da razão entre o F calculado e o F tabelado para 

regressão deve ser no mínimo de quatro a cinco vezes o valor do F tabelado (Box & Wetz, 

1973). Essa condição é amplamente satisfeita para todos os modelos encontrados. 

Como os dados de PA e TRC, para as condições de temperatura anterior, foram 

obtidos em replicatas foi possível avaliar a adequação dos modelos fazendo testes para 

falta de ajuste que são apresentados nas Tabelas 27 a 30. 

 

 

 

 



94 
 

Tabela 27 - Resultados dos testes de falta de ajuste para as variáveis estudadas para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e sacarose nas condições de temperaturas de 900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste Fcalc para 

falta de ajuste 

Fcalc/Ftab 

para falta 

de ajuste 

Valor p 

PA1900ºC Cúbico especial 10,6356 3,7153 0,0001 

PA11000ºC Linear 5,2019 1,6799 0,0081 

PA11100ºC Cúbico especial 18,7948 6,0628 0,0000 

TRC1900ºC Quadrático 8,7973 3,2462 0,0001 

TRC11000ºC Cúbico especial 11,4657 3,9950 0,0001 

TRC11100ºC Cúbico especial 0,8671 0,3199 0,5201 

 

Tabela 28 - Resultados dos testes de falta de ajuste para as variáveis estudadas para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e calcita nas condições de temperaturas de 900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste Fcalc para 

falta de ajuste 

Fcalc/Ftab 

para falta 

de ajuste 

Valor p 

PA2900ºC Cúbico especial 9,9340 3,4613 0,0001 

PA21000ºC Linear 84,9043 33,8264 0,0080 

PA21100ºC Cúbico especial 16,8216 5,4263 0,0000 

TRC2900ºC Quadrático 21,3581 7,6827 0,0000 

TRC21000ºC Quadrático 12,9585 4,9841 0,0001 

TRC21100ºC Quadrático 8,8296 3,2582 0,0001 

 

Tabela 29 - Resultados dos testes de falta de ajuste para as variáveis estudadas para matérias-

primas: argila, resíduo de granito e pó de conchas de mariscos nas condições de temperaturas de 

900, 1000 e 1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste Fcalc para 

falta de ajuste 

Fcalc/Ftab 

para falta 

de ajuste 

Valor p 

PA3900ºC Linear 26,6827 9,2971 0,0000 

PA31000ºC Quadrático 2,1376 33,8264 0,74481 

PA31100ºC Cúbico especial 6,5008 2,2651 6,5008 

TRC3900ºC Quadrático 4,2986 1,4977 0,0113 

TRC31000ºC Quadrático 1,8721 0,6908 0,1445 

TRC31100ºC Cúbico especial 0,7885 0,2543 0,5144 
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Tabela 30 - Resultados dos testes de falta de ajuste para as variáveis estudadas para matérias-

primas: argila, pó de conchas de mariscos e sacarose nas condições de temperaturas de 1000 e 

1100ºC. 

Variáveis Modelo 
Teste Fcalc para 

falta de ajuste 

Fcalc/Ftab 

para falta 

de ajuste 

Valor p 

PA4900ºC Linear 144,3176 57,4970 0,0000 

PA41000ºC Linear 53,7265 21,4050 0,0000 

PA41100ºC Cúbico especial 15,9918 5,1586 0,0000 

TRC4900ºC Cúbico especial 51,7403 18,0279 0,0487 

TRC41000ºC Cúbico especial 2,8889 0,8372 0,0487 

TRC41100ºC Cúbico especial 2,5956 0,8372 0,0809 

 

Analisando os dados das Tabelas 27 a 30, observa-se que os modelos ajustados para 

PA e TRC, para todas as condições de temperatura, de uma maneira geral são aceitáveis, 

visto que o objetivo deste estudo é apenas encontrar a região do diagrama ternário que 

apresenta composições com valores de PA e TRC adequados à obtenção de membranas 

cerâmicas, não havendo necessidade de um ajuste mais rigoroso.  

Em resumo, os modelos ajustados podem ser tomados como sendo estatisticamente 

significativos para descrever o comportamento da PA e TRC em todas as condições de 

temperatura, em função das proporções dos componentes.  

 

4.5.1 - Superfícies de Resposta da PA e TRC 

 

As Figuras 22 a 24 ilustram as projeções das superfícies de resposta, calculadas para 

os valores de PA, respectivamente nas condições de temperatura 900, 1000 e 1100ºC e as 

Figuras 25 a 27 apresentam as projeções de TRC respectivamente nas condições de 

temperatura 900, 1000 e 1100ºC. Nestas Figuras visualiza-se a influência individual e das 

composições sobre as propriedades analisadas. 
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Figura 22 - Superfícies de resposta da PA, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 900ºC 

(a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P, calculadas a partir dos modelos: linear, cúbico especial, cúbico 

especial e linear respectivamente. 

 

Analisando a Figura 22 itens (a) e (b), observa-se que os maiores valores de PA 

foram encontrados para as composições localizadas próximo aos vértices dos agentes 

porogênicos (pó de conchas de mariscos e calcita), enquanto o item (c) Figura 22, os 

maiores valores de PA ocorreu próximo às vértices da sacarose e do resíduo de granito, 

comportamento semelhante observa-se no item (d) Figura 22, foram obtidos próximos aos 

vértices dos agentes porogênicos (pó de conchas de mariscos e sacarose) e em regiões de 

combinação dos mesmos.  
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Figura 23 - Superfícies de resposta da PA, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 1000ºC 

(a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P, calculadas a partir dos modelos: quadrático, linear, linear e linear 

respectivamente. 

 

Analisando a Figura 23 (a), (b), (c) e (d), observa-se que os maiores valores de PA 

foram encontrados para as composições localizadas próximo aos vértices dos agentes 

porogênicos (pó de conchas de mariscos, calcita e sacarose). Das superfícies de respostas 

apresentadas, a Figura 23 (d) foi a que apresentou uma maior área de composições com 

valores de PA máxima 44%. Essas composições correspondem a misturas de argila, 

sacarose e pó de conchas de mariscos. 

 



98 
 

 

Figura 24 - Superfícies de resposta da PA, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 1100ºC 

(a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P, calculadas a partir do modelo para todas as composições. 

 

Analisando a Figura 24 (a), (b), (c) e (d), com as mesmas condições da Figura 23 

mudando apenas a temperatura de sinterização final de 1000 para 1100ºC para PA, é 

possível observar que com aumento da temperatura houve uma redução acentuada da PA, 

com exceção da Figura 24 (d). Observa-se também que a elevação da temperatura 

influencia bruscamente na redução da PA para as composições das Figuras 24 (a), (b) e (c) 

respectivamente. Para as composições apresentadas na Figura 24 (d) contendo sacarose, pó 

de conchas de mariscos e argila, observa-se que a PA manteve resultados elevados, em 

uma grande área da superfície de resposta, apresentando valores em torno de 40%, para 

composições ricas nos agentes porogênicos. Segundo Cot et al (1988), para esses níveis de 

porosidade, as membranas podem ser classificadas nas faixas de MF, UF e NF. 

Já em relação à TRC, observando-se as Figuras 25 a 27 (a), (b), (c) e (d) para os 

diferentes tipos de agentes porogênicos (pó de conchas de mariscos, calcita e sacarose).  
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Figura 25 - Superfícies de resposta da TRC, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 900ºC 

(a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P, calculadas a partir dos modelos: quadrático, quadrático, quadrático e 

cúbico especial respectivamente. 

 

Analisando a Figura 25 (a), (b), (c) e (d), quanto à TRC, na condição de 

temperatura de sinterização 900ºC, verifica-se comportamento semelhante para os itens (a) 

e (b) da Figura 25, observando-se maiores valores de TRC próximos aos vértices da argila 

com TRC variando de 2 a 6 MPa, enquanto o item (c) Figura 25, os valores de TRC foram 

muitos baixos. Para o item (d) Figura 25, verifica-se uma grande área do sistema ternário 

com valores de TRC variando em torno de 4 a 6 MPa.  

A Figura 26, itens (a), (b), (c) e (d), das membranas obtidas após sinterização na 

temperatura de 1000ºC, observa-se que os maiores valores TRC foram encontrados para as 

composições localizadas próximo aos vértices da argila para todas as composições. Com 

destaque maior para o item (c) da Figura 26, quando comparado ao item (c) da Figura 25, 

observa-se que o aumento da temperatura de 900ºC para 1000ºC não influenciou quase 

nada para o aumento da TRC, obtendo-se valores muito baixo de TRC valores abaixo de 

2,6 MPa, mesmo  para as composições ricas em argila.  
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Figura 26 - Superfícies de resposta da TRC, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 

1000ºC (a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P calculadas a partir dos modelos: quadrático, quadrático, 

cúbico especial e cúbico especial respectivamente. 

 

Já para a temperatura de sinterização de 1100ºC em relação à TRC, observando-se a 

Figura 27 (a), (b), (c) e (d) com mesmos agentes porogênicos, observa-se que os maiores 

valores TRC permaneceram próximos aos vértices da argila, com exceção da Figura 27 (c) 

que os maiores valores da TRC está entre os vértices da argila e do resíduo de granito, mas 

a superfícies (d) apresentou uma maior TRC próximo a 18 MPa.  

Observa-se também uma relação bem direta entre TRC e PA, que quanto maior a 

temperatura de sinterização maior será a TRC e menor a PA.  

 



101 
 

 

Figura 27 - Superfícies de resposta da TRC, diferentes agentes porogênicos e temperatura de 

1100ºC (a) P, (b) C, (c) S, e (d) S + P, calculadas a partir do modelo: quadrático, cúbico especial, 

cúbico especial e cúbico especial respectivamente. 

 

4.6 - Análise morfológica das membranas 

 

Para realização da análise morfológica foram selecionadas as membranas mais 

promissoras, que apresentaram valores mais elevados de PA e TRC. A Tabela 31 

apresentam os valores da PA e TRC das membranas escolhidas. 
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Tabela 31 Resultados de PA e TRC das membranas selecionadas 

Membranas Média Desvio padrão 

PA (%) TRC (MPa) PA TRC 

B11000ºC 35,35 1,36 1,18 0,19 

C21000ºC 33,77 2,53 1,62 0,45 

C31000ºC 34,78 1,92 2,32 0,60 

C11000ºC 43,96 0,67 1,00 0,22 

F41000ºC 26,37 3,47 0,50 0,16 

F41100ºC 42,84 4,32 0,39 0,40 

I41000ºC 43,18 4,75 0,24 0,27 

I41100ºC 40,03 5,31 0,16 1,17 

J41000ºC 35,21 1,93 0,58 0,05 

J41100ºC 34,98 2,75 0,81 0,26 

 

 

As Figuras 28 a 37 apresentam as micrografias das membranas ilustradas na Tabela 

31, as imagens foram obtidas nos aumentos de 300, 1500 e 3000x respectivamente. 

 

Figura 28 - Micrografias da membrana B11000ºC, na composição de argila (70%) e resíduo de granito 

(30%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 
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Figura 29 - Micrografias da membrana C21000ºC, na composição de argila (70%) e calcita (30%), 

com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

 

Figura 30 - Micrografias da membrana C31000ºC, na composição de argila (70%) e pó de conchas de 

mariscos (30%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

Figura 31 - Micrografias da membrana C11000ºC, na composição de argila (70%) e sacarose (30%), 

com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

. 
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Figura 32 - Micrografias da membrana F41000ºC, na composição de argila (70%), pó de conchas de 

mariscos (15%) e sacarose (15%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

Figura 33 - Micrografias da membrana F41100ºC, na composição de argila (70%), pó de conchas de 

mariscos (15%) e sacarose (15%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

Figura 34 - Micrografias da membrana I41000ºC, na composição de argila (75%), pó de conchas de 

mariscos (20%) e sacarose (5%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 
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Figura 35 - Micrografias da membrana I41100ºC, na composição de argila (75%), pó de concha de 

mariscos (20%) e sacarose (5%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

 

Figura 36 - Micrografias da membrana J41000ºC, na composição: argila (75%), pó de conchas de 

mariscos (5%) e sacarose (20%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

 

Figura 37 - Micrografias da membrana I41100ºC, obtida na composição de argila (75%), pó de 

conchas de mariscos (5%) e sacarose (20%), com ampliações de 300x (a), 1500x (b) e 3000x (c). 

 

De acordo com as micrografias obtidas por MEV apresentadas nas Figuras 28 a 37 

pode-se observar a presença de uma superfície altamente porosa, aparentemente com boa 
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distribuição de poros, ausência de fissuras e trincas na microestrutura das membranas.  As 

micrografias ilustradas são compatíveis com as micrografias apresentadas por Silva  et al. 

(2013). 

Nas micrografias apresentadas nas Figuras acima, observa-se que o aumento da 

temperatura de sinterização promoveu uma diminuição da porosidade. O fenômeno 

responsável para a redução da porosidade é devido à formação de fase densa e vítreo que 

também são compatíveis com as micrografias apresentadas por Chen et al. (2012), Enani et 

al. (2013) e Werner et al. (2014). 

 

4.7 - Análises de porosimetria por intrusão de mercúrio 

 

Para realização da análise de porosimetria por intrusão de mercúrio foram 

selecionadas seis membranas mais promissoras, que apresentaram valores mais elevados 

para PA e TRC e que por meio de ensaios preliminares observou-se um fluxo mais elevado 

de água. A Tabela 32 apresenta as membranas selecionadas e os resultados de diâmetro 

médio de poros e porosidade obtidos pela metodologia de intrusão de mercúrio e pelo 

princípio de Arquimedes.  

 

Tabela 32 - Resultados obtidos da porosimetria de mercúrio para as membranas analisadas. 

Membranas Diâmetro médio 

dos poros (µm) 

Porosidade intrusão 

de mercúrio (%) 

Porosidade princípio de 

Arquimedes (%) 

F41000ºC 0,2206 37,52 26,36 

F41100ºC 0,1598 42,02 42,84 

I41000ºC 0,0038 45,85 43,18 

I41100ºC 0,0046 46,70 40,21 

J41000ºC 0,1252 43,89 35,21 

J41100ºC 0,1077 41,73 34,98 

Analisando os resultados de porosidade por intrusão de mercúrio e porosidade pelo 

princípio de Arquimedes apresentados na Tabela 32, observa-se que os resultados  obtidos 

pelo princípio de Arquimedes apresentam valores menores em até aproximadamente 30% 

para a composição F41000ºC e as demais variando de 0 a 15%. 

Segundo Tsutiya e Schneider (1999), Habert et al (2006) e Wang e Menon (2011) 

as membranas são classificadas de acordo com a faixa dos diâmetros médios dos poros: 
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Tecnologia de MF = 10 – 0,1µm, UF = 0,1 – 0,004 µm, NF = 0,005 – 0,001 µm e OI > 

0,002 µm. De acordo com os dados apresentados na Tabela 32, para porosidade por 

intrusão de mercúrio e a classificação sugerida pelos respectivos pesquisadores, é possível 

classificar as membranas estudadas, F41000ºC, F41100ºC, J41000ºC e J41100ºC, como membranas 

de microfiltração e as membranas I41000ºC e I41100ºC na escala de nanofiltração e 

ultrafiltração, respectivamente. 

As Figuras 38 a 40 apresentam a distribuição do diâmetro dos poros em função do 

volume de intrusão de mercúrio das membranas analisadas. As membranas selecionadas 

foram: F41000 e 1100ºC, I41000 e 1100ºC e J41000 e 1100ºC contendo em suas formulações: argila, pó 

de conchas de mariscos e sacarose e temperatura de sinterização de 1000 e 1100ºC. 

 

 

Figura 38 - Distribuição do diâmetro dos poros das membranas confeccionada a partir de argila, pó 

de conchas de mariscos e sacarose, composição F, e temperatura de sinterização de 1000 e 1100ºC. 

 

Analisando a Figura 38, para as formulações F41000ºC e F41100ºC observa-se uma 

distribuição de tamanho de poros uniforme e homogênea. A curva da formulação F41100ºC 

apresenta poros menores do que a formulação F41000ºC, esse estreitamento dos poros é 

atribuído a uma maior temperatura de sinterização.  
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Figura 39 - Distribuição do diâmetro dos poros das membranas confeccionada a partir de argila, pó 

de conchas de mariscos e sacarose, composição I e temperatura de sinterização de 1000 e 1100ºC. 

 

Analisando a Figura 39, para a composição I41000ºC e 1100ºC observa-se uma 

distribuição de poros homogênea e uniforme. A curva da formulação I41000ºC apresenta 

poros ligeiramente menores do que a formulação I41100ºC. 

 

 

 

Figura 40 - Distribuição do diâmetro dos poros das membranas confeccionada a partir de argila, pó 

de conchas de mariscos e sacarose, composição J4 e temperatura de sinterização de 1000 e 1100ºC. 

 

Analisando a Figura 40, para composição J41000ºC e 1100ºC observa-se uma 

distribuição de tamanho de poros uniforme e exibindo modelo bimodal. A curva da 
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formulação J41100ºC apresenta ligeiramente diâmetro médio dos poros menores do que a 

formulação J41000ºC, esse estreitamento dos poros é atribuído a uma maior temperatura de 

sinterização.  

Analisando as Figuras 38 a 40, observa-se para todas as composições analisadas 

F41000 e 1100ºC, I41000 e 1100ºC e J41000 e 1100ºC e mencionados os diâmetros médios na Tabela 32, 

de acordo com seus diâmetros médios dos poros, as membranas são classificadas nas 

tecnologias de MF, UF e NF. 

 

4.8 - Análises de fluxo de água destilada  

 

As Figuras 41 a 46 apresentam a análise de fluxo de água destilada. As membranas 

selecionadas foram às mesmas caracterizadas nos ensaios de porosimetria por intrusão de 

mercúrio. 

 

Figura 41 - Fluxo permeado da membrana F41000ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm2. 

 

Analisando a Figura 41, verifica-se que a membrana F41000ºC apresentou elevado 

fluxo de água no início do ensaio, em torno de 2153 L/h.m
2
, diminuindo ao longo do 

tempo, estabilizando em torno de 600,0 L/h.m
2
 após os 110 minutos de ensaio. 
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Figura 42 - Fluxo permeado da membrana F41100ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm
2
 

 

Analisando a Figura 42, verifica-se que a curva de fluxo permeado da membrana 

F41100ºC apresentou comportamento similar ao da membrana F41000ºC (Figura 41), no início 

da análise a membrana atingiu fluxo em torno de 2200 L/h.m
2
, diminuindo ao longo do 

tempo, estabilizando em torno de 530 L/h.m
2
 após os 130 minutos de ensaio. 

 

 

Figura 43 - Fluxo permeado da membrana I41000ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm
2
 

 

Analisando a Figura 43, verifica-se que a curva de fluxo permeado da membrana 

I41000ºC apresentou comportamento com fluxo no início do ensaio em torno de 2570 L/h.m
2
, 
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diminuindo com o tempo, atingindo sua estabilidade após  110  minutos e volume filtrado 

em torno dede 540 L/h.m
2
. 

 

 

Figura 44 - Fluxo permeado da membrana I41100ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm
2
. 

Analisando a Figura 44, verifica-se que a curva de fluxo permeado da membrana 

I41100ºC apresentou comportamento no início do ensaio atingindo fluxo em torno de 2540 

L/h.m
2
, diminuindo ao longo do tempo, estabilizando em torno de 570 L/h.m

2
 após os 100 

minutos de ensaio. 

 

Figura 45 - Fluxo permeado da membrana J41000ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm
2
. 
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Analisando a Figura 45, verifica-se que a curva de fluxo permeado da membrana 

J41000ºC apresentou comportamento no início do ensaio atingindo fluxo em torno de 2830 

L/h.m
2
, diminuindo ao longo do tempo, estabilizando em torno de 600 L/h.m

2
 após 120 

minutos de ensaio. 

 

 

Figura 46 - Fluxo permeado da membrana J41100ºC utilizando água destilada, a temperatura de 25ºC 

e pressão de 2 kgf/cm
2
. 

 

Analisando a Figura 46, verifica-se que a curva de fluxo permeado da membrana 

J41100ºC apresentou comportamento similar a membrana J41000ºC (Figura 45), no início do 

ensaio atingindo fluxo em torno de 2160 L/h.m
2
, diminuindo ao longo do tempo, 

estabilizando em torno de 560 L/h.m
2
 após 150 minutos de ensaio. 

Analisando o comportamento do fluxo permeado para todas as membranas 

analisadas (Figuras 41 a 46), é nítido o comportamento similar. No início do ensaio o fluxo 

para todas as membranas apresentou-se elevado ocorrendo uma queda brusca até os 

primeiros 20 minutos de análise, estabilizando-se após aproximadamente 100 minutos. A 

queda no fluxo permeado deve-se à hidratação das membranas com as moléculas de água. 

Essa atração gera a formação de uma camada de água na superfície da membrana, com 

características físicas próximas ao gelo, constatada por Reed (1988), e essa queda brusca 

no fluxo é evidenciada nos diversos trabalhos impulsionando um aumento à resistência ao 

fluxo. 
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4.9 - Aplicações das Membranas no Processo de Tratamento de Água  

 

As Figuras 47 a 52 apresentam as curvas correspondentes aos ensaios de fluxo de 

água do sistema de abastecimento da cidade de Campina Grande, PB. Foram selecionadas 

as mesmas membranas utilizadas nas caracterizações da porosimetria por intrusão de 

mercúrio e fluxo de água destilada, realizado a temperatura de 25ºC e fixando pressão de 2 

kgf/cm
2
. 

 

.  

Figura 47 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da F41000ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 

 

Figura 48 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da F41100ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 
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Analisando as Figuras 47 e 48, verifica-se que no inicio do tratamento as 

membranas F41000ºC e F41100ºC apresentaram fluxo variando de 507 e 600 L/h.m
2
 e uma 

queda brusca nos primeiros 10 minutos de ensaio. O fluxo atingiu final valores entre 57 e 

95 L/h.m
2
.  

 

 

 

Figura 49 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da I41000ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 

 

Figura 50 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da I41100ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 
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Analisando as Figuras 49 e 50, verifica-se que no inicio do tratamento as 

membranas I41000ºC e I41100ºC apresentaram fluxo aproximado de 650 L/h.m
2
, após 60 

minutos o fluxo de água tende a estabilizar e após 120 minutos o fluxo atingido foi de 

aproximadamente 60L/h.m
2
. 

 

 

Figura 51 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da J41000ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 

 

 

Figura 52 - Fluxo resultante da aplicação da membrana da J41100ºC da água oriunda proveniente do 

sistema de abastecimento da cidade Campina Grande-PB, realizado a temperatura de 25ºC e 

pressão de 2 kgf/cm
2
. 
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De uma forma geral as membranas permeadas com água do sistema de 

abastecimento da cidade de Campina Grande, PB, apresentaram comportamento similar 

com elevados fluxo nos primeiros 10 minutos de ensaio e uma queda brusca após esse 

período, esse comportamento é atribuído a possíveis impurezas e sólidos em suspensão 

presentes na água acarretando na obstrução dos poros da membrana e por seguinte a queda 

no fluxo permeado. 

A Tabela 33 apresenta os resultados das análises da água do sistema de 

abastecimento da cidade de Campina Grande, PB, antes e após tratamentos com as 

membranas selecionadas.   



117 
 

Tabela 33 - Análises da água do sistema de abastecimento da Cidade de Campina Grande, PB, antes e após tratamento com as membranas. 

Parâmetro Unidades 
Resultados 

V.M.P. 
Original F41000ºC F41100ºC I41000ºC I41100ºC J41000ºC J41100ºC 

Aspecto “In Natura” - Turva Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida 

Sabor - N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. 

Odor, a frio. - N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. - 

Odor, a quente - N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. N.O. - 

Temperatura (ºC) Amb. Amb. Amb. Amb. Amb. Amb. Amb. - 

Cor (Pt/Co) mg/L ou UH 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 (Port. Nº 2914 – MS) 

Turbidez mg/L ou UT 5,5 1,15 0,67 0,0 0,0 0,97 0,76 5 (Port. Nº 2914 – MS) 

pH 
- 7,41 7,43 7,47 7,51 7,53 7,47 7,49 

6,0 a 9,5(Port. Nº 2914 – 

MS) 

Condutividade Elétrica 

(25ºC) 
µS/cm 1132,0 410,0 416,0 422,0 465,0 448,0 442,0 - 

Alcalinidade Total 

(CaCO3) 
mg/L 107,36 94,67 93,36 89,60 90,40 90,76 86,86 - 

Acidez total mg/L 18,62 0,0 0,0 0,0 0,0 7,84 7,84 - 

Acidez Carbônica mg/L 18,62 0,0 0,0 0,0 0,0 7,84 7,84 - 

Acidez Residual, 

Orgânica ou Mineral. 
mg/L 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Dureza total mg/L 268,0 245,0 232 219,2 209,31 235,5 240,4 500 (Port. Nº 2914 – MS) 

Dureza de Cálcio mg/L 102,0 92,0 88,0 83,2 81,31 87,5 93,2 - 

Dureza de Magnésio mg/L 166,00 153,0 144,0 136,0 128,0 148,0 147,2 - 

Cloretos (Cl
-
) mg/L 354,54 346,59 343,11 339,96 342,55 345,75 348,76 250 (Port. Nº 2914 – MS) 

Cloro Livre 
mg/L 0,36 0,20 0,21 0,23 0,27 0,21 0,29 

0,2 a 2,0 (Port. Nº 2914 – 

MS) 

Onde: V.M.P. = valor máximo permitido 
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Dentre alguns resultados expostos na Tabela 33, observam-se que os parâmetros 

analisados de turbidez e cor foram removidos 100% com o uso das membranas I41000ºC e 

I41100ºC e remoção de mais de 80% com as membranas F41000ºC, F41100ºC, J41000ºC e J41100ºC. 

Alguns íons presentes na água apresentaram redução significativa: acidez carbônica e total 

100% de remoção; 68% da condutividade elétrica; cloreto (Cl
-
) que foi reduzido 354,54 

para 339,96 mg/L,  uma redução de aproximadamente 5%;  e em média uma redução 25% 

de cloro livre. A alcalinidade total em bicarbonatos (CaCO3) apresentou uma redução 

significativa diminuindo de 107,36 para 89,60  (16,54%) e dureza total em termo de 

CaCO3 de 268,0 para 220,0 aproximadamente 18,20 % de remoção e suas frações para  

Ca
2+

  102,0 para 81,81 (19,79%) mg/L de CaCO3 e para Mg
2+

 de 166,0 para 128 mg/L  

(22,89%) de CaCO3.  
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5.0 CONCLUSÕES 

 

O objetivo principal deste trabalho foi avaliar as propriedades de membranas 

cerâmicas obtidas com matérias-primas regionais e alternativas visando o uso em 

tratamento de água. A partir dos resultados pode-se concluir que: 

As composições formuladas a partir do planejamento experimental com matérias-

primas regional mostraram grande potencialidade para a obtenção de membranas 

cerâmicas. 

A caracterização por intrusão de mercúrio indicou que é possível obter membranas 

cerâmicas a partir do uso das matérias-primas regionais (argila, pó de conchas de mariscos 

e sacarose), porosidades variando de 37,50 a 46,70%, diâmetro médio dos poros variando 

0,2206 a 0,0038 µm e classificando nas tecnologias de microfiltração, ultrafiltração e 

nanofiltração. 

Considerando os resultados apresentados no presente trabalho de pesquisa pode-se 

concluir que as membranas cerâmicas foram confeccionadas com êxito, ausentes de 

defeitos visíveis ao microscópio, com alta resistência mecânica e associado a altos valores 

de porosidades. Portanto é possível afirmar que membranas confeccionadas a partir do uso 

das matérias-primas regionais e sinterizadas nas temperaturas de 1000 e 1100ºC são 

promissoras para o processo de fabricação de membranas e apresenta como alternativa 

promissora na substituição as tradicionais matérias-primas. 

No processo de potabilização de água do sistema de abastecimento da Cidade de 

Campina Grande-PB, as membranas confeccionadas a base de argila, pó de conchas de 

mariscos e sacarose mostraram eficiência na remoção das partículas em suspensões e uma 

quantidade significativa dos íons Cl
-
, Ca

2+
 e Mg

2+
 presentes na água. 
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6 - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Diante dos resultados apresentados e das conclusões alcançadas, a presente 

pesquisa pode ser aprofundada. Para tanto, fica como sugestões para trabalhos futuros:  

 

 Realizar análises de fluxos em diferentes pressões; 

 Variar pressões de compactação e, 

 aplicar as membranas confeccionadas em água oriundas de outras fontes e 

efluentes. 
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