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RESUMO 

Nas últimas décadas, o aumento gradativo na produção de petróleo, gerou um alto retorno 

econômico para os países que o exploram, produzem e o refinam, porém, estas atividades 

também geram um alto custo para o meio ambiente. Dos passivos ambientais, da cadeia 

produtiva do petróleo, um dos mais impactantes trata-se da água produzida de petróleo, que 

dependendo das características do campo de extração pode chegar a níveis de até 100% do 

volume de petróleo produzido. Atualmente, existem algumas tecnologias utilizadas para o 

tratamento de água produzida de petróleo (APP), porém, esses processos são dispendiosos, 

possuem restrições devido à complexidade de operação, alto consumo energético e a baixa 

eficiência. Desta forma, faz-se necessário a busca por tecnologias economicamente viáveis, que 

atendam as normas e padrões estabelecidos pela legislação vigente. Dentre estas tecnologias 

alternativas, o processo de separação por membranas (PSM), tem papel de destaque, devido a 

sua alta seletividade, a facilidade de scale-up, redução dos gastos energéticos e a simplicidade 

de operação. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma revisão da 

literatura publicada na última década sobre a produção de membranas poliméricas por inversão 

de fases, utilizadas como uma alternativa tecnológica ao tratamento APP. Como trabalho futuro 

sugere-se a síntese de membranas poliméricas através da técnica de inversão de fases para tratar 

APP e outros efluentes semelhantes.  

 

Palavras-Chave: membrana polimérica, tratamento de efluentes, água produzida de petróleo 
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ABSTRACT 

  

In recent decades, the gradual increase in oil production has generated a high economic return 

to the countries that explore, produce and refine it, although these activities generate a high cost 

to the environment. Among the relevant environmental liabilities of the oil production chain, 

one of the most impacting is the water extracted from the processing of oil or oil  produced 

water (APP), which depending on the geomorphologic characteristics of the extraction field, 

can reach levels of up to 100% of the volume produced. Currently, there are some technologies 

used in the treatment of APP, however, these processes are so quite expensive, presenting 

restrictions due to the complexity of the operation, high energy consumption and low efficiency. 

Thus, it is necessary to search for economically viable technologies that meet the norms and 

standards established by current legislation harmoniously. Among these alternative 

technologies, the membrane separation process (PSM) has an important role, due to its high 

selectivity, ease of scale-up, reduction of energy costs and simplicity of operation. In this sense, 

the present work aims to present a review of the literature published in the last decade on the 

production of polymeric membranes by phase inversion, used as a technological alternative to 

APP treatment. As a future work, it is suggested the synthesis of polymeric membranes through 

the phase inversion technique for the treatment of APP and other similar effluents.  

  

Keywords: polymeric membrane, effluent treatment, petroleum-produced water
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1 INTRODUÇÃO 

Fizemos um levantamento das informações relevantes sobre a utilização de membranas 

poliméricas, trouxemos um breve histórico dos estudos realizados num período relativamente 

recente envolvendo membranas e as suas aplicações. 

1.1 Breve histórico 

O primeiro estudo, sobre a tecnologia de membranas, que se tem notícia é do francês 

chamado Nollet (1748), com membranas de origem animal. Em pequena escala os processos 

de separação por membranas (PSM) já eram conhecidos e utilizados desde 1930, na diálise e 

na microfiltração (HABERT et al., 2006). 

Na década de 1950 os Estados Unidos investiram em projetos de pesquisa envolvendo 

os PSM, que tinham como objetivo principal a dessalinização de águas. Loeb et al., (1963), 

aperfeiçoaram uma técnica para o preparo de membranas poliméricas, mais tarde chamada 

técnica de inversão de fase por imersão-precipitação, que podia aumentar muito o fluxo 

permeado de água, mantendo elevada a retenção de sais, mesmo com a evolução das técnicas 

de produção de membranas, está técnica ainda continua atual nos dias de hoje. A partir deste 

fato, o interesse sobre o assunto aumentou consideravelmente, pois a melhoria na seletividade 

e a redução da resistência ao transporte das substâncias permeantes, representavam alterações 

que poderiam tornar os processos de separação por membranas, em geral, e não somente na 

dessalinização de águas, mais competitivos do que os processos de separação tradicionais 

(PEREIRA et al., 2017).  

 As membranas poliméricas atualmente são utilizadas numa multiplicidade de 

aplicações: na medicina, nas diversas indústrias químicas, petrolíferas, alimentícias, no 

tratamento de efluentes, entre outras atividades (HABERT et al., 2006; ALMOJJLY et al., 

2019; HU et al., 2019). Todavia, para sua correta utilização existe a necessidade do 

conhecimento da correlação entre a estrutura química, a morfologia da membrana e as 

propriedades de transporte, para o entendimento dos mecanismos envolvidos e as suas 

potenciais aplicações (BELLINCANTA, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

Para uma melhor clareza do que se pretende alcançar com a produção deste trabalho, 

foram traçados os objetivos como forma de direcionamento das atividades envolvidas. 

2.1 Geral 

 O objetivo geral deste trabalho foi investigar, dentro de um determinado intervalo de 

tempo, as informações relevantes sobre a técnica de inversão de fases para a produção de 

membranas poliméricas e sua utilização no tratamento de água produzida de petróleo e efluentes 

semelhantes. 

2.2 Específicos 

I. Compreender o estado da arte sobre a produção de membranas poliméricas pela técnica 

de inversão de fases 

II. Compreender o estado da arte sobre o uso de membranas poliméricas no tratamento de 

efluentes de água produzida de petróleo e efluentes semelhantes; 

III. Através de uma revisão de literatura, identificar o desempenho dos PSM no tratamento 

de efluentes de água produzida de petróleo e efluentes semelhantes.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Diversos métodos são empregados para se realizar uma pesquisa bibliográfica, seguem 

as descrições dos materiais e da metodologia, utilizados neste trabalho. 

3.1 Metodologia 

 Para o estudo, foi utilizado a metodologia de pesquisa bibliográfica, de natureza 

qualitativa (PEREIRA et al., 2018). Foi realizada a pesquisa nas principais bases de dados 

nacionais e internacionais disponíveis na internet, contemplando artigos científicos e livros 

especializados, publicados no período compreendido entre 2011 a 2021, na área de membranas 

e tratamento de efluentes da indústria petrolífera.  

 

3.2 Materiais 

 O levantamento bibliográfico foi realizado através de livros textos, artigos e outras 

publicações atualizadas da literatura especializada. 

 Os critérios adotados para orientar a busca e seleção dos artigos e livros utilizados neste 

estudo foram os seguintes: 

I. Indexação nas bases de dados escolhidas, de acordo com as palavras-chave como 

membrana polimérica, tratamento de efluentes, água produzida de petróleo e suas 

similares em inglês, usadas isoladamente e em combinação; 

II. Publicações em inglês e português; 

III. Publicações no período compreendido entre 2011 a 2021. 

 

3.3 Forma de análise dos resultados 

 Foi realizada a leitura de livros textos e artigos científicos encontrados nos periódicos 

acessados referentes ao tema em questão, buscando novas informações e um refinamento das 

mesmas. Neste trabalho estamos focando em estudos que tem como objetivo produzir 

membranas poliméricas pela técnica de inversão de fases, para o tratamento de efluentes de 

água produzida de petróleo, por este fato serão apresentados alguns artigos que tratam do tema. 
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4 MEMBRANAS  

 As membranas são consideradas barreiras permeáveis ou semipermeáveis de separação 

que atuam como filtros, podendo reter total ou parcialmente o transporte substâncias presentes 

no fluído (efluente), além de promover a separação entre as partículas e fracionar as moléculas 

de distintas massas molares. As membranas são produzidas utilizando-se uma ampla variedade 

de técnicas, como a técnica de inversão de fases por evaporação e extrusão, por exemplo, 

dependendo principalmente dos materiais (blendas) que compõem a membrana, além do 

objetivo de sua aplicação, podemos destacar os processos clássicos, tais como microfiltração 

(MF), nanofiltração (NF), ultrafiltração (UF) e omose reversa (OR) (MULDER, 1996). 

 Atualmente os processos de separação por membranas (PSM) são considerados 

processos de grande relevância técnica. Os PSM têm diversos potenciais, onde se destaca a 

contribuição para a solução para o tratamento de efluentes provenientes das indústrias diversas, 

incluindo a petrolífera e de efluentes sanitários, que são lançados no meio ambiente, na forma 

de líquidos nos corpos d’água ou de gases na atmosfera (KUNZ & MUKHTAR, 2016).  

 Segundo Medeiros et al., (2019), o PSM é uma tecnologia considerada limpa, que não 

exige capacidade técnica para operação, pode ser combinado com diversos outros processos, 

necessitando de equipamentos simples e de pequeno porte, que é facilmente escalonado, 

ocupando pequenas áreas, atributo muito valorizado para as atividades off shore, tornando-os 

bastante atrativos em comparação com as demais técnicas de separação, portanto, uma 

excelente opção de tratamento de APP. 

4.1 Principais processos de separação por membranas 

 A tabela 1 apresenta algumas características dos processos de separação por membranas, 

tais como tipo de poro, tipo de membranas utilizadas para determinadas espécies (substâncias) 

e suas dimensões (GOH et al., 2019).  
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Tabela 1 Processo de separação por membranas e as suas características de separação 

Tipo de poro 
(tamanho, nm) 

Tipo de membrana 
(poro, nm) 

Espécies Dimensões 

(nm) 

Macroporos 
(>50) 

 

Microfiltração 
(50-500) 

 

Leveduras e fungos Bactérias 
Emulsão de óleo 

 

1000 -10.000 
300 -10.000 
100 -10.000 

 

Mesosporos 
(2-50) 

 

Ultrafiltração 
(2-50) 

 

Sólidos coloidais 
Vírus Proteínas/polissacarídeos 

Húmicas/ácidos nucleicos 

 

100 - 1.000 
30 - 300 

3 - 10 
< 3 

 

Microporos 
(0,2-2) 

 

Nanofiltração (≤2) 
Osmose reversa 

(0,3-0,6) 

 

Antibióticos comuns 
Antibióticos orgânicos 

Íons inorgânicos 
Água 

 

0,6 - 1,2 
0,3 - 0,8 
0,2 - 0,4 

0,2 

 

Fonte: Padaki et al., (2015). 

 

 Os parâmetros operacionais desempenham um papel preponderante no processo de 

separação por membranas. A velocidade do fluxo de alimentação, a pressão transmembrana, a 

temperatura, o pH e o tamanho das moléculas dissolvidas, são variáveis muito importantes 

durante o processo de tratamento de efluentes de água produzida de petróleo (PADAKI et al., 

2015).
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5 PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS 

Os processos de separação por membranas necessitam de uma força motriz para a sua 

efetividade. Podemos evidenciar a sua eficácia através de alguns parâmetros que podem ser 

monitorados, tais como seletividade e permeabilidade. Serão apresentados ainda neste capítulo 

as duas formas de escoamento utilizadas no PSM, fluxo frontal e tangencial. O outro fenômeno 

a ser considerado, o fouling que como consequência conduz a necessidade de processos de 

limpeza das membranas, também serão abordados adiante. 

5.1 Força motriz 

 Segundo Habert et al., (2006) o transporte de uma substância através de uma membrana 

necessita de uma força motriz. Os processos de separação por membranas utilizam como força 

motriz o gradiente de potencial químico e/ou o gradiente de potencial elétrico.  

 Tendo em vista que os processos que utilizam membranas são realizados normalmente 

em temperatura ambiente, o gradiente de potencial químico pode ser expresso, apenas em 

termos do gradiente de pressão e de concentração (ou pressão parcial) (ABDULLAH et al., 

2018).  

 Em função da morfologia da membrana e do tipo de força motriz empregada, o 

transporte das diferentes substâncias através da membrana, podem ocorrer tanto pelo 

mecanismo de convecção, como pelo mecanismo de difusão (HABERT, 2006 et al.; MOTTA 

et al., 2013).  

5.2 Seletividade e permeabilidade  

 A membrana atua como uma camada semipermeável e regula o transporte entre duas 

fases do efluente. A água fluirá através da membrana, resultando no permeado, enquanto o 

filme captura sólidos suspensos e outras substâncias, obtendo-se o concentrado. Esse processo 

de separação do efluente em permeado e concentrado é realizado basicamente pelos princípios 

de adsorção e interações eletrostáticas entre a membrana e as substâncias carreadas, com 

exclusão por tamanho das mesmas, tais como coloides, gotas de óleo, micro-organismos, a 

própria água, entre outras (PADAKI et al., 2015). 

As membranas poliméricas possuem como parâmetros de desempenho principais o 

fluxo e a seletividade (ABDULLAH et al., 2018). As pequenas moléculas de substâncias 

externas se difundem (permeiam) entre as cadeias moleculares por um mecanismo do tipo 

intersticial, os movimentos de difusão ocorrem através de pequenos vazios entre as cadeias 

poliméricas, de uma região amorfa aberta, para uma região aberta adjacente. As vazões de 
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permeação são expressas usando uma forma modificada da primeira lei de Fick (CALLISTE, 

2020).  

 As características de permeabilidade e de adsorção de um polímero estão relacionadas 

com o grau no qual as substâncias externas se difundem para o interior do material 

(CALLISTER, 2020). A morfologia da membrana define, também, os princípios em que se 

baseiam a sua capacidade seletiva. Em processos que utilizam membranas porosas, a 

capacidade seletiva está diretamente associada à relação entre o tamanho das moléculas 

presentes (substâncias) e o tamanho dos poros da membrana. 

5.3 Filtração frontal e tangencial  

 Os processos de separação por membranas operam sob duas formas de escoamento, a 

filtragem frontal ou sem saída e a filtração de fluxo cruzado ou tangencial, como ilustrado na 

figura 1. No processo de filtração frontal, o permeado passa através da membrana, e as 

substâncias em suspensão ficam retidas na superfície da membrana. De forma distinta na 

filtração de fluxo tangencial, enquanto o permeado passa através da membrana, as substâncias 

em suspensão são carreadas paralelamente à superfície da membrana (IGUNNU e CHEN, 

2012).  

Figura 1. Representação esquemática filtração frontal e fluxo tangencial 

 

Fonte: Adaptado de Igunnu e Chen, 2012. 

 

 Considerando uma pressão de operação constante, na filtração frontal (a), o material 

concentrado se acumula na superfície da membrana com maior facilidade e diminui 

gradativamente a vazão do processo, consequentemente influenciando na frequência de limpeza 

e vida útil da membrana, por outro lado a filtração de fluxo tangencial (b) atua no sentido de 
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prolongar o período entre as limpezas e ampliar a vida útil da membrana, através da 

minimização do fouling ou incrustação e, consequentemente mantendo maior a taxa de 

filtração, por um maior período de tempo, proporcionando uma maior recuperação da 

substância de interesse (BINIAZ et al., 2019). 

Os processos de separação por membrana, normalmente trabalham em temperatura 

ambiente, contribuindo para que não ocorra a mudança de fases das substâncias envolvidas, no 

caso da separação de água e óleo, tanto no fluxo frontal, como também no fruxo tangencial, a 

separação é realizada fisicamente pela membrana, sem necessidade de aditivos químicos, 

resultando num baixo consumo energético e consequentemente reduzindo o custo do processo 

(YU et al., 2017).  

5.4 Fouling e polarização da concentração 

 Um dos principais problemas relacionados aos PSM é a incrustação (fouling), fenômeno 

que afeta diretamente o tempo de vida útil de cada membrana, e a consequência é um relevante 

custo operacional na limpeza e/ou troca da membrana, que se faz necessária periodicamente 

(SOARES et al., 2020).  

 O fouling consiste no acúmulo de matéria na membrana durante a operação, resultando 

em uma diminuição na transferência de massa e consequentemente na diminuição do fluxo de 

permeado. Este acúmulo pode ocorrer na superfície ou no interior dos poros da membrana, ou 

ainda das duas formas (SHIRAZI et al., 2010). O fouling é quantificado medindo-se o fluxo de 

água pura antes e depois da utilização da membrana com alguma solução (MILLER et al., 

2017). 

 Podemos classificar o tipo de fouling levando em consideração o agente causador e 

modo de retenção desse agente. Três diferentes agentes são observados, sendo eles: particulados 

em geral, precipitado orgânico (células) e precipitado inorgânico (carbonatos). Esses agentes 

podem causar fouling de quatro diferentes maneiras, por formação de torta (“cake layer”), 

precipitação, bloqueio de poro e adsorção (MULDER, 1996). 

 Segundo Chang et al., (2019), também pode ocorrer o biofouling, que consiste em 

microrganismos que se depositam, se desenvolvem e metabolizam sobre a superfície ou nos 

poros das membranas. Este tipo de fouling é o mais preocupante entre todos, dependendo do 

composto à ser processado, pois os microrganismos podem degradar a membrana, obrigando a 

substituição da mesma. 

 Um outro fenômeno observado, não menos importantes, tendo em vista que a membrana 

é seletiva, ocorre quando temos o acúmulo de solutos que são rejeitados próximo à superfície 
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da membrana, que resulta em uma camada de concentrado limite para continuidade do processo, 

denominada de polarização por concentração (CHENG et al., 2018). 

 A tabela 2 ilustra os mecanismos de fouling, tanto na parte interna, como externa, assim 

como uma breve descrição dos mesmos. 

 Tabela 2 Mecanismo de Fouling 

Obstruções 
Representação do 

mecanismo 
Descrição do mecanismo 

Internas 
 

Bloqueio dos poros: os diâmetros das partículas são 

aproximadamente iguais aos dos poros, o que gera a obstrução 

total destes. Ocorre a diminuição do fluxo de permeado devido à 

redução do número total de poros disponíveis para filtração. 

 

Adsorção de materiais nos poros: acarreta no declínio do fluxo 

de permeado devido a diminuição do diâmetro dos poros da 

membrana, pois ocorre a deposição de partículas no interior 

destes poros. As partículas menores que o diâmetro dos poros, 

aderem-se as paredes internas dos poros das membranas. 

Externas 

 
Parcial 

Formação da torta na superfície da membrana: depende da 

presença de partículas maiores que os poros das membranas no 

líquido tratado. Estas partículas ficam retidas na superfície da 

membrana formando a torta (lodo) e gerando uma resistência 

adicional ao fluxo. 

 

 
Total 

 

Fonte: Adaptado de Judd, 2006. 
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  Alguns pesquisadores também relataram que a incorporação de materiais inorgânicos 

nanométricos e óxidos de metal funcionais em uma membrana polimérica aumentam 

significativamente a permeabilidade, as propriedades estruturais, a hidrofilicidade da 

superfície, o comportamento anti-incrustação e as propriedades de separação (YANG et al., 

2012; YIN et al., 2015).  No entanto, em alguns casos de efluentes com alto nível orgânico, a 

utilização de membrana nanohíbrida tem uma vida útil curta, devido à incrustação da superfície. 

5.5 Processo de limpeza da membrana 

 Os processos de limpeza da membrana, objetivam a remoção das partículas que aderem 

a membrana no processo de tratamento de efluentes. Existem diversas formas de conduzir o 

processo de limpeza, porém é necessário adequar o mesmo para que não traga danos físicos a 

membrana e consequentemente a redução da vida útil da mesma. 

 O processo de separação por membranas é em grande parte um mecanismo de exclusão 

de tamanho partículas. Por princípio, algumas partículas rejeitadas acabam impregnadas a 

membrana, isso torna inevitável a incrustação nas membranas (EZUGBE et al., 2020).  Desta 

forma, técnicas têm sido propostas para reduzir a incrustação nas membranas. A relevância 

dessas técnicas depende das propriedades da solução de alimentação e da membrana. Algumas 

dessas técnicas incluem: controle de velocidade da camada limite, indutores de turbulência, 

modificação do material da membrana e o uso de campos externos (JAGANNADH, 1996). As 

técnicas de limpeza visam contribuir para a continuidade de operação do sistema com certa 

eficiência, respeitando alguns parâmetros que definem a substituição da membrana.   

 A retrolavagem é um processo muito utilizado para a limpeza física das membranas, 

mais comum na microfiltração e na ultrafiltração, basicamente o sistema é pressurizado e 

despressurizado e alternando-se as direções do fluxo de limpeza (MULDER, 1996).   

 Durante o período de filtração em MF e UF, mesmo fazendo uso de retrolavagens 

periódicas e frequentes, o decaimento da produtividade da membrana vai progredindo até 

atingir um valor limite definido em projeto, sendo necessário e inevitável a parada para a 

limpeza química (METCALF & EDDY, 2015).  

 A limpeza química por sua vez, tem demonstrado uma boa eficiência na limpeza das 

membranas, apresentado inclusive resultados superiores que a limpeza física na remoção do 

fouling irreversível (MULDER, 1996).  De acordo com Mohanty e Purkait (2012) os 

mecanismos de remoção do fouling durante a limpeza química são complexos e se dão de três 

formas:  

I. Os contaminantes podem ser removidos diretamente;  
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II. A morfologia dos contaminantes pode ser alterada; e  

III. A característica química da superfície da camada de incrustação pode ser alterada.  

   

 De acordo com a tabela 3, observa-se que as limpezas químicas são mais eficientes na 

remoção da incrustação quando comparado com as limpezas físicas (SIMÕES, 2016).  

 

Tabela 3 Principais produtos químicos utilizados na limpeza de membranas 

Fonte: Adaptado de Simões, 2016.
 

 
 

  

Produto 
Químico 

Fórmula Química Concentração 
(%) 

Ação de Limpeza 

Ácido HCl (Clorídrico) 0,1 – 0,2 Dissolver precipitações de sais 
inorgânicos (Carbonato de cálcio, 
óxidos de Metais, Sulfatos de cálcio 
e bário).  

HNO3 (Nítrico) 0,3 – 0,5 
H3PO4 (Fosfórico) 0,3 – 0,5 
C6H8O7(Cítrico) 1,0 – 2,0 

Carbonato Na2HCO3 (Carbonato de Sódio) 
0,5 – 1,0 

Estabilizar o pH da solução de 
limpeza.  NaHCO3 (Bicarbonato de Sódio) 

Desinfetante H2O2 (Peróxido de Hidrogênio) 0,1 Inativação de microrganismos, 
remover matéria orgânica natural e 
polímeros sintéticos.  
 

NaOCl (Hipoclorito de Sódio) 0,002 – 0,02 
Na2SO3 (Sulfito de Sódio) 0,25 

Enzima 
 

Lipase  
- 
 

Quebrar compostos orgânicos de 
elevado peso molecular.  
 

Protease 

Hidróxido NaOH (Soda Caústica) 
0,5 -1,0 

Remover incrustações orgânicas 
(Sílica, Coloides, Matéria orgânica 
natural e Biofilmes).  

KOH (Hidróxido de Potássio) 

Polifosfato Fosfato Polimérico 

- 

Dispersante; solubilização de 
carbonatos; conectar-se a íons de 
sais; regular pH; emulsão de 
gorduras.  

Surfactantes EDTA – Na 

- 

Melhorar o enxágue; melhorar o 
contato entre solução de limpeza 
química e as incrustações; minimizar 
quantidade de água necessária; 
reduzir tempo de enxágue.  

EDTA + NaOH 
EDTA – Na4 + NaOH 
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6 MANUFATURA DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS 

A manufatura de membranas poliméricas envolve várias etapas, desde a escolha dos 

polímeros, o processo para a produção, que irão definir a morfologia da membrana, ou seja, as 

suas características.   

6.1 Processo de inversão de fase  

 Na técnica de inversão de fase, basicamente, o polímero é dissolvido em um solvente 

adequado e a solução é espalhada formando um filme de espessura uniforme, entre 20 e 200µm 

(HABERT et al., 2006; KAUSAR, 2017), permitindo uma grande variação de morfologia, 

dependendo do solvente e do não solvente utilizado.  

 No processo de inversão de fases (figura 2), as blendas de membranas são preparadas 

por meio da precipitação por imersão. Este processo é caracterizado pela desestabilização de 

uma solução polimérica que se consegue através da indução do estado de supersaturação da 

solução pela adição de um outro componente, um não solvente para o polímero ou pela 

mudança da temperatura da solução. A solução torna-se então termodinamicamente instável e 

tende a se separar em pelo menos duas fases: uma rica e outra pobre em polímero (FERREIRA 

et al., 2021).  

Na precipitação por imersão um filme da solução polimérica é imerso em um banho de 

precipitação contendo o não solvente. A solução precipitará devido a difusão do solvente para 

o banho e do não solvente para a solução. 

 Para o preparo das membranas tem-se a seguinte sequência (etapas): 

v Agitação da solução (polímeros + materiais inorgânicos + sal + solvente) até a total 

dissolução do polímero; 

v Repouso ou banho ultrassônico para desaeração; 

v Espalhamento do filme polimérico sobre o suporte; 

v Imersão do filme polimérico espalhado nos banhos de coagulação, em condições 

definidas de temperatura e composição do banho; 

v Secagem. 

 O espalhamento do filme pode ser realizado numa superfície plana, como uma chapa de 

vidro por exemplo, sem irregularidades, de modo a permitir também a definição da espessura 

desta membrana, utilizando uma “guilhotina” para este fim ou outro sistema semelhante.
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Figura 2. Ilustração de processos de inversão de fase 

 
    Fonte: Habert et al., 2006. 

 

Segundo Weschenfelder (2015), o principal motivo para o sucesso das membranas 

preparadas pela técnica de inversão de fase é devido à sua morfologia singular, além do que, 

diferentes polímeros e concentrações distintas, assim como a variação de temperatura na 

preparação, influenciam diretamente nas características da membrana.  

Através desta técnica as membranas apresentam poros gradualmente maiores em sua 

seção transversal. A região superior, em torno de 2% da espessura global, é chamada de “pele” 

e não apresenta poros ou possui poros muito pequenos (<0,05 µm), sendo a principal 

responsável pela seletividade. A região abaixo da pele, chamada suporte ou substrato, apresenta 

poros progressivamente maiores, tendo como função principal fornecer resistência mecânica à 

pele. Membranas com esta morfologia são denominadas anisotrópicas ou assimétricas 

(HABERT et al., 2006).  

A simplicidade da síntese das membranas poliméricas, assim como as suas diversas 

aplicações justificam os estudos relacionados aos sistemas de tratamento de efluentes que 

utilizam estas membranas.  
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6.2 Principais polímeros utilizados na síntese de membranas poliméricas  

 De acordo com a literatura estudada, os principais materiais poliméricos utilizados na 

produção de membranas para a purificação de efluente de APP são a polissulfona (PSU), 

poliamida, polietersulfona (PES) e polivinil álcool (PVA) (CHAKRABARTY et al., 2008; 

CHAKRABARTY et al., 2010; MADAENI et al., 2013; OZGUN et al., 2013; KUSWORO, 

2021).  

 Os materiais que constituem as membranas poliméricas devem ser, na medida do 

possível, inertes em relação as substâncias presentes no efluente. A penetração dessas 

substâncias externas pode levar ao inchamento e/ou reações químicas com as moléculas do 

polímero e, muitas vezes, à degradação das propriedades mecânicas e físicas do material 

(CALLISTER, 2020). Esta característica influencia diretamente na eficiência do processo, ou 

seja, na dimensão dos poros e na própria vida útil da membrana.  

 O tamanho da molécula externa (substância), também afeta a taxa de difusão, as 

moléculas menores difundem-se mais rapidamente que as moléculas maiores. Além disso, a 

difusão é mais rápida para as moléculas externas que são quimicamente inertes, do que para 

aquelas que interagem com o polímero, as últimas podendo causar retardamento no processo 

de filtração, assim como deterioração e diminuição da vida útil da membrana (CALLISTER, 

2020). 

6.3 Polímeros alternativos: vantagens e desvantagens 

Hussein et al., (2020), trabalharam com o poli (vinil) pirrolidona (PVP), este trata-se de 

um polímero não tóxico, solúvel em água, opticamente transparente e altamente 

hidrofílico. Possui boas características de estabilidade química, inércia fisiológica e 

biocompatibilidade, bem como uma poderosa eficiência para se misturar com outros polímeros, 

que possibilitam uma melhor eficiência no processo de separação.  

Devido à estabilidade térmica da porção rígida, os polímeros epóxi aromáticos foram 

extensivamente investigados por vários autores. Foi confirmado que eles possuem excelente 

resistência à corrosão e a produtos químicos, características mecânicas poderosas e baixa 

retração dos revestimentos de resina epóxi (YU et al., 2018).  

 Os grupos hidrofílicos residuais dos PVP’s podem formar canais polares após a cura 

do epóxi à base de água, o que irá acelerar a absorção e permeação de água. Além disso, 

apresentam as vantagens de serem utilizados como resina de troca iônica (DING et al., 2018).  

No entanto, os PVP’s são limitados em suas aplicações, devido às suas estruturas 

quimicamente reticuladas que fazem com que os epóxis sejam quebradiços (LAI et al., 2018). 
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 Segundo alguns autores as membranas poliméricas, compostas principalmente de 

poliacrilonitrila (PAN) e fluoreto de polivinilideno (PVDF), são capazes de reter partículas, 

óleos emulsificados e dispersos, com eficiência para operações de filtração perpendicular e 

tangencial entre 85% e 100%, respectivamente. Seu ciclo de vida é de aproximadamente 7 anos 

e são mais baratas do que outras membranas, devido serem compostas de polímeros mais 

comuns. No entanto, são suscetíveis a danos térmicos em temperaturas acima de 50 ° C, e mais 

sensíveis a produtos de limpeza (JIMENEZ et al., 2018).  

 

6.4 Morfologia das membranas sintéticas: isotrópica simétricas e assimétricas 

 A figura 3 ilustra a morfologia de membranas sintéticas, que podem ser divididas em 

dois grupos distintos: membranas isotrópicas simétricas, que por sua vez são subdivididas em 

membranas porosas e densas, e um segundo grupo de membranas isotrópicas assimétricas, estas 

subdivididas em densa integral, porosa e densa composta. 

  Figura 3. Morfologia de Membranas 

 
  Fonte: adaptado de Habert et al., 2006. 
 

As membranas isotrópicas apresentam as mesmas características morfológicas ao longo 

de sua espessura, sendo que as simétricas (primeira geração), possuem poros regulares, quase 

cilíndricos, que atravessam toda a espessura da membrana, as assimétricas ou anisotrópicas 

(segunda geração), são caracterizadas por um gradiente de porosidade interno onde uma fina 
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película fica situada sobre a superfície mais grossa, geralmente constituída por um único 

polímero.
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7 Processos de separação por membranas aplicado ao tratamento de água produzida de 
petróleo  

O processo de separação por membranas pode ser uma ferramenta muito útil no 

tratamento de água produzida de petróleo, atender os limites estabelecidos pela legislação, 

corrobora para o investimento em estudos relacionados ao tema. 

7.1 Água produzida de petróleo 

 Em novembro de 2021 a produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de 

aproximadamente 2,852 MMbbl/d e 137 MMm3/d, respectivamente, totalizando em torno de 

3,711 MMboe/d (milhões de barris de óleo equivalente por dia), concomitantemente o volume 

de água produzida pode chegar até a 100% do volume de petróleo produzido, dependendo das 

características específicas do campo de produção (ANP, 2021). 

Devido a estes altos volumes de produção, muitos recursos são investidos no 

desenvolvimento tecnológico, na ampliação do conhecimento geológico e na formação de uma 

cadeia de bens e serviços que dê suporte a indústria do petróleo.  

Dentre as etapas do ciclo produtivo do petróleo, a exploração de um reservatório tem 

papel de destaque, pois ela é a base da cadeia produtiva deste combustível. Todavia, esta fase 

do processo acarreta em diversos passivos ambientais, dos quais o mais relevante trata-se da 

água produzida de petróleo, devido ao seu volume e composição.  

Desta forma, faz-se necessário conhecer as características da água de formação, seja 

para prever sua expansão e movimento, que podem contribuir significativamente para o 

mecanismo de impulso, ou pelo fato que a sua salinidade pode influenciar na saturação de 

hidrocarbonetos ou ainda pelos danos ambientais que o seu descarte, de forma inadequada, pode 

ocasionar (JAHN et al., 2012).  

Cabe ressaltar que a água produzida de petróleo separada do petróleo bruto, pode conter 

pequenas quantidades de óleo dissolvido, as quais devem ser removidas antes que a mesma seja 

descartada ao meio ambiente.  

 

7.2 Legislação 

 Atualmente, as especificações para o lançamento de água produzida de petróleo estão 

se tornando mais rigorosas, sendo que na maioria dos países produtores de petróleo, o limite 

máximo permitido é de 40 ppm de óleo em água. No Brasil, segundo a resolução CONAMA nº 

393/07, para o seu lançamento em águas marinhas, o teor de óleos e graxas (TOG), não deve 
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ultrapassar a concentração de 42 mg/L por dia e a média aritmética simples de 29 mg/L ao mês 

(BRASIL, 2007). Desta forma, para atendimento da legislação vigente, a água de produção de 

petróleo deve ser tratada antes de seu descarte (SOUZA et al., 2015).  

7.3 Membranas poliméricas no tratamento de APP 

Existem na literatura relatos sobre a utilização de métodos de filtração, troca iônica, 

oxidação química e separação por membranas para o tratamento de APP (BORGES, 2017).  

Todavia, esses processos de purificação, aplicados atualmente, são dispendiosos, além 

de possuírem restrições devido à complexidade de operação, alto consumo energético e baixa 

eficiência. Processos alternativos vêm sendo estudados para a purificação efetiva da APP, tais 

como os processos de separação por membranas (SAIDI et al., 2012; PING, 2016). 

 Se comparado a outros processos de purificação, o processo de separação por 

membranas apresenta como grandes vantagens a alta seletividade, a facilidade de scale-up 

desses sistemas e a simplicidade de operação (YOU et al., 2018). Outro aspecto de grande 

relevância no processo de separação por membranas, está nas operações, que de forma geral 

são realizadas a temperatura ambiente, o que resulta em um menor gasto energético, além de 

não alterar as características de substâncias sensíveis a oscilações de temperatura (HABERT et 

al., 2006; PARHAMFAR et al., 2018).  

Os processos de separação por membranas já foram testados para o tratamento de água 

produzida de petróleo, Chakrabarty et al., (2008; 2010) publicaram dois artigos nos quais eles 

comparam quatro membranas de polissulfona modificadas com policloreto de vinila (PVP) e 

polietileno glicol (PEG), produzidas pela técnica de inversão de fases. Os testes foram 

realizados primeiramente com APP sintética, nesta condição todas as quatro membranas 

apresentaram resultados satisfatórios. Todavia, quando as duas melhores membranas foram 

testadas com APP real, o desempenho das membranas deteriorou-se, apresentando um declínio 

de fluxo de 43,1% e 12,5% para APP real e sintética, respectivamente. 

Salahi et al., (2013) estudaram o tratamento de águas residuais de petróleo usando 

membrana nanoporosa, sintetizadas através da técnica de inversão de fase, obtendo fluxo 

máximo de permeação de 180 L/m² h, com uma pressão trasmembrana de 4 bar. Os resultados 

revelaram que a membrana nanoporosa poderia efetivamente remover o total de sólidos 

suspensos, todavia a remoção de sólidos dissolvidos foi de apenas 44,4%. 

 Ferreira et al., (2021), através de seu estudo com efluentes, concluíram que a fabricação 

de membranas de polissulfona e polietersulfona, pela técnica de inversão de fases, produzidas 

com maior percentual de polietersulfona (PES) na composição, apresentaram maior 
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hidrofilicidade e porosidade, dependendo do objetivo do tratamento, pode se tornar uma 

característica importante para melhorar a eficiência do processo. Esses resultados 

demonstram que o processo de separação por membranas, trata-se de uma tecnologia muito 

promissora para o tratamento de APP, contudo, diâmetros de poros mais específicos, diferentes 

tipos de membranas e os materiais devem ser estudados e testados com o intuito de atender a 

legislação vigente, alcançar a viabilidade econômica e a aplicabilidade do processo em nível 

industrial (DARDOR et al., 2021).  

 O polisulfona é um material promissor para produção de membranas pela técnica 

de inversão de fases, visando promover uma maior resistência à formação de 

incrustações e melhorias na permeabilidade, seletividade e resistência (mecânica e 

química), à estes tipos de membranas, alguns autores sugerem a adição de nanopartícula 

inorgânicas como dióxido de titânio, para obter propriedades desejadas e favorecer as 

aplicações. Desta forma propiciando um baixo custo e elevado desempenho, devido esta 

condição híbrida do material, através da introdução de uma carga inorgânica por meio 

da técnica de inversão de fases, introduzindo a sua aplicação no tratamento de efluentes 

de forma a reter as substâncias desejadas (ARAUJO et al., 2021).  

 

  

  

  

 



CAPÍTULO 8 CONCLUSÕES 

 
 

28 

8 CONCLUSÕES 

 O volume de produção de petróleo vem aumentando significativamente nas últimas 

décadas no Brasil e no mundo, associado a este fato é inevitável a geração de água produzida 

de petróleo nas mesmas proporções, tendo em vista o aumento de geração de APP com o 

envelhecimento dos poços. Os tratamentos convencionais utilizados na remoção de óleo e 

outras substâncias, apresentam desvantagens, como o elevado tempo de residência requerido, 

na maioria das vezes ocupam grandes áreas, a utilização de produtos químicos especiais e de 

alto custo, a geração de resíduos sólidos e baixas eficiências operacionais, principalmente no 

caso de gotas de óleo com diâmetros na faixa de micrômetros ou menores. 

 Deste modo, o processo de separação por membranas, apresenta-se como uma 

alternativa que pode ser utilizada isoladamente, ou mesmo, em conjunto com outros sistemas 

convencionais. A técnica de inversão de fases, além de se tratar de uma técnica relativamente 

simples e de baixo custo, apresenta a possibilidade de se adicionar alguns insumos alternativos 

ao filme, com o intuito de melhorar sua eficiência. As principais vantagens do PSM são os 

baixos custos operacionais, proporcionado pela não adição de produtos químicos como insumos 

e a elevada qualidade do permeado. Porém, os processos ainda carecem de pesquisas e 

adequações para o seu melhor entendimento e maior eficácia. Os principais desafios são superar 

as questões operacionais, principalmente os decorrentes dos fenômenos de polarização de 

concentração e do fouling.  
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