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Resumo: O desenvolvimento de fibras ocas de poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) é de
grande interesse para os processos de contactores com membranas para separação gás-
líquido,  devido  à  resistência  química  e  o  caráter  hidrofóbico  do  PVDF.  Estas
características combinada à presença de pequenos poros na superfície em contato com o
líquido absorvedor é fundamental para evitar o molhamento dos poros da membrana, a
fim  de  manter  o  bom  desempenho  do  processo.  Neste  trabalho,  ácido  adípico  foi
utilizado como aditivo no preparo de soluções de PVDF visando à obtenção de fibras
ocas  anisotrópicas adequadas  ao  processo  de  contactores  com  membranas.  Para
avaliação  das  características  morfológicas  das  fibras  ocas  obtidas,  a  Microscopia
Eletrônica de Varredura (MEV) é a técnica tradicionalmente utilizada. Neste trabalho,
além do MEV, a Microscopia de Feixe de Hélio (MFH) foi aplicada e destacou-se por
permitir  visualizar  os  poros  nanométricos  da  superfície  externa  da  fibra  oca sem a
necessidade de metalização do polímero.
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Abstract: The development of polyvinylidene fluoride (PVDF) hollow fibers is of great
interest for gas-liquid membrane contactor processes, due to PVDF chemical resistance
and hydrophobic property. Such characteristics combined to the presence of small pores
size on the outer hollow fiber surface in contact with the absorbent liquid, are strongly
important  for  avoiding  pore  membrane  wetting,  in  order  to  guarantee  the  process
performance. In this work, adipic acid was used as additive for PVDF polymer solutions
aiming the development of PVDF hollow fibers for membrane contactor process. The
morphological  membrane  properties  are  commonly  evaluated  by  Scanning  Electron
Microscopy  (SEM).  In  the  present  work,  besides  SEM,  Helium  Ion  Microscope  was
applied and it was possible to clearly observe nanometric pores on the outer hollow fiber
surface without the need of sputtering polymeric membrane samples.
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1. Introdução

A síntese  de  fibras  ocas  para  contactores  com  membranas  apresenta  inúmeros
desafios  e  possibilidades.  A  investigação  de  materiais  e  condições  de  síntese  que
promovam a obtenção de membranas com morfologia anisotrópica com pequenos poros
na superfície da membrana é de grande interesse a fim de evitar que os poros das fibras
ocas em contato com o líquido absorvedor se molhem de modo a não haver perda de
eficiência do processo. 

O poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) tem sido utilizado no preparo de fibras ocas
aplicadas ao processo de contactores com membranas, uma vez que apresenta elevada
resistência química, permitindo o uso de absorventes químicos agressivos, de modo a
evitar  modificações  de  natureza  química  e  morfológica  da  membrana.  Além disto,  a
hidrofobicidade do PVDF evita que os poros das fibras ocas se molhem, o que afetaria
negativamente as propriedades de transporte da membrana.

A técnica de inversão de fases por imersão-precipitação é amplamente utilizada para o
preparo de membranas de morfologia anisotrópica adequada ao processo de contactores.
Nesta técnica, a solução polimérica é imersa em um banho de precipitação constituído de
um  não-solvente,  ou  uma  mistura  solvente  /  não  solvente,  miscíveis  em  todas  as
proporções, provocando a precipitação do polímero e, consequentemente, a formação da
membrana.  No preparo  de  membranas,  além do polímero,  solvente  e  não-solvente,  é
frequente a presença de um quarto componente, chamado aditivo, na solução polimérica.
Este  aditivo  altera  a  interação  entre  os  componentes  da  solução  influenciando  na
separação de fases e, consequentemente, na morfologia da membrana obtida. No caso de
fibras ocas, o aditivo é também adicionado a fim de aumentar a viscosidade da solução,
facilitando a extrusão. 

Neste trabalho, ácido adípico foi selecionado como aditivo à solução polimérica de
PVDF, visando a obtenção de fibras ocas de morfologia anisotrópica com diâmetro médio
de poros da superfície da fibra oca em contato com o líquido absorvedor inferior a 0,1
m, a fim de evitar o molhamento da membrana. A caracterização morfológica das fibras
ocas  resultantes  é  essencial  para  avaliação  das  condições  de  síntese  investigadas.  A
técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é frequentemente utilizada para
caracterização morfológica de membranas poliméricas. Neste trabalho, além de MEV, a
Microscopia de Feixe de Hélio (MFH), foi aplicada. Esta técnica foi utilizada a fim de
observar com nitidez os poros superficiais e a estrutura da seção transversal da fibra oca,
sem  a  necessidade  de  metalizar  as  amostras  poliméricas,  permitindo  assim  melhor
avaliação morfológica das membranas obtidas.

2. Metodologia Experimental

As fibras  ocas  desenvolvidas  foram extrusadas  por  fiação  úmida,  que  implica  no
processo  de  inversão  de  fases  por  imersão-precipitação,  conforme  descrito  no  item
anterior. Soluções poliméricas de PVDF (Arkema), ácido adípico (Riedel-de Haen) e n-
metil-2-pirrolidona  (Vetec)  foram  extrusadas,  com  imersão  direto  no  banho  de
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precipitação, constituído de água microfiltrada. O líquido interno utilizado é composto
por água/NMP e poli(vinil-pirrolidona) PVP.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
A morfologia  das  fibras  ocas  foram  avaliadas  por  Microscopia  Eletrônica  de

Varredura (MEV). A técnica de fratura criogênica, após a imersão em nitrogênio líquido
foi utilizada para fraturar as amostras sem deformá-las. Em seguida, as amostras foram
fixadas em um suporte metálico e recobertas com ouro por sputtering a frio utilizando o
metalizador Sputter Q150R ES da Quorum Technologies. Após metalização, as imagens
de MEV foram obtidas por meio do microscópio FEI Quanta 200, utilizando-se uma
tensão de aceleração de20 kV. 

Microscopia de Feixe de Hélio (MFH)
No preparo das amostras,  as fibras ocas foram cortadas e colocadas em fita  de

carbono  sobre  um  porta-amostra  de  alumínio.  As  medidas  foram  realizadas  sem
recobrimento em um Microscópio de Feixe de Hélio (MFH), modelo Orion Nanofab do
fabricante Zeiss, nas condições de trabalho de 30 kV e 0,5 pA.

3. Resultados

As fotomicrografias  obtidas  através  de  MEV são apresentadas  na  Figura  1.  As
fibras ocas de PVDF obtidas apresentam morfologia anisotrópica porosa na sua seção reta
conforme apresentado na Figura 1(a). O detalhe da seção transversal da fibra oca, Figura
1(b), revela que a parte interna da fibra, mais próxima do lúmen apresenta morfologia
esponjosa ao passo que a parte mais externa apresenta poros digitiformes (fingerlike). O
detalhe da superfície externa,  apresentado pela Figura 1(c) revela poros nanométricos
variando entre 10 e 40 nm 

Figura 1: Fotomicrografias por MEV da fibra oca de PVDF: seção transversal(a),
detalhe da seção transversal (b) e superfície externa (c).

No caso da Microscopia de Feixe de Hélio, como não foi necessário recobrir as
amostras com ouro, foi possível observar em alta resolução a superfície porosa das fibras
ocas  de  PVDF.  As  fotomicrografias  são  apresentadas  na  Figura  2.  Na Figura  2(a)  é
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possível  observar,  com detalhe,  as  três  regiões  de  poros  que  a  membrana  de  PVDF
apresenta. Na parte mais interna, uma região com poros esponjosos interconectados, uma
região  de  macrovazios  digitiformes  e  externamente  uma  superfície  com  poros
nanométricos. Na Figura 2 (b), são apresentadas com detalhes a região de macrovazios
digitiformes e a região da superfície externa. Os poros digitiformes vão se alargando à
medida que afastam-se da superfície externa da fibra oca. É possível observar na interface
entre  a  região  contendo  poros  digitiformes  e  a  superfície  externa,  que  os  poros
superficiais das fibra ocas se conectam ao seu interior. Na Figura 2(c) é possível verificar
a existência de poros superficiais nanométricos com diâmetro variando entre 10 e 100
nm. Com base nas fotomicrografias obtidas, sem realizar nenhum estudo estatístico, é
possível observar de forma qualitativa que há uma predominância de poros na faixa entre
10 e 40 nm.  Esta morfologia sugere que ocorreu precipitação instantânea na região entre
a solução polimérica e o banho de precipitação, provavelmente favorecia pela presença
do ácido adípico, proporcionando a formação de pequenos poros na superfície externa.
Esta precipitação também cria uma resistência à transferência de massa entre o banho e a
solução  polimérica,  promovendo  a  formação  de  macrovazios  na  subcamada  da
membrana.

Figura 2: Fotomicrografias por MFH da fibra oca de PVDF: : seção transversal(a),
detalhe da seção transversal (b) e superfície externa (c).

4. Conclusões

Foi possível obter fibras ocas de PVDF com poros nanométricos adequados ao uso
de  contactores  com  membranas.  Os  resultados  obtidos  por  MFH  ratificam  àqueles
observados por MEV e mostram com alta resolução como é a superfície externa e a seção
transversal das fibras ocas de PVDF obtidas em laboratório.
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