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RESUMO
da Costa, T. R. Técnicas analíticas para autópsia de membranas de osmose reversa. 2011.
61 f. Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
Sistemas de membranas filtrantes, principalmente os de osmose reversa, estão sendo cada vez
mais utilizados em diversos seguimentos de empresas (farmacêutica, tratamento de água,
alimentícia e química), devido à diminuição do preço dos elementos filtrantes e da alta
qualidade do produto obtido. Apesar do preço dos elementos de osmose reversa terem caído
nos últimos tempos, a substituição destes continua sendo o fator mais dispendioso de um
sistema de osmose reversa. A autópsia de membranas é uma técnica utilizada para investigar a
causa que levou à colmatação de um elemento, contribuindo no melhoramento do prétratamento da água de alimentação e consequentemente aumentando a vida útil dos elementos.
O presente trabalho teve como objetivo incrementar a técnica de autópsia de membranas de
osmose reversa através da análise da volatilização dos principais compostos inorgânicos
presentes nestas membranas, modificação na metodologia de quantificação de açúcares e
proteínas, comparação de diferentes técnicas de remoção do material depositado sobre as
membranas e análise da distribuição de biofilmes sobre elementos colmatados de osmose
reversa. A análise dos resultados mostrou que dentre os inorgânicos, ocorreu volatilização
completa do cloreto de amônio e pequena variação no composto cloreto férrico; a
quantificação de proteínas e açúcares, através da fortificação das amostras, apresentou valores
diferentes quando comparados com os valores obtidos diretamente da curva padrão, devido à
diferença de inclinação entre as retas de fortificação e padrão; os resultados também
mostraram que a trituração foi mais eficiente na remoção do material aderido quando
comparado com a raspagem e a sonicação e a distribuição de biofilmes se mostrou uniforme
nos dois elementos analisados.

Palavras-chave: Osmose reversa. Autópsias de membranas. Biofouling.

ABSTRACT
da Costa, T. R. Analytical techniques for the autopsy of reverse osmosis membranes.
2011. 61 p. Masters thesis (Microbiology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2011.
Filter membrane systems, especially reverse osmosis, are being increasingly used in various
business segments (pharmaceutical, water treatment, food and chemical) due to decrease in
the price of the filter elements and high quality product. Although the price of reverse osmosis
elements have fallen in recent times, the replacement of the part remains more expensive a
reverse osmosis system. The autopsy of membranes is a technique used to investigate the
cause that led to clogging of one factor contributing to the improvement of pre-treatment of
water feeding and consequently increasing the life of the elements. This study aimed to
improve the technique of autopsy reverse osmosis membranes by examining the volatilization
of major inorganic compounds present in these membranes, modification the methodology for
quantification of sugars and proteins, comparison of different techniques for removal of
material deposited on the membranes and distribution analysis of biofilms on elements
obscured reverse osmosis. The results showed that among the Inorganic volatilization was full
of ammonium chloride and small variation in the compound ferric chloride, the quantification
of proteins and sugars, by fortifying the samples showed different values when compared with
values obtained directly the standard curve due to the difference in slope between the lines of
and fortification standard, the results also showed that the blending was more efficient in
removing adhered material when compared with the scraping and sonication and distribution
of biofilms showed uniform the two elements analyzed.
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