
RESUMO 
 
No âmbito do presente trabalho, foram usadas membranas poliméricas de fibra oca no 
desenvolvimento de sensores de concentração de misturas gasosas binárias ou 
pseudo-binárias e técnicas de preparação de amostras sem solvente. 
As membranas assimétricas de fibras ocas usadas foram poli(dimetilsiloxano) (PDMS), 
poli(éterimida) (PEI) e Teflon-AF. Foi necessária a caracterização das membranas de 
forma a possibilitar a optimização da sua utilização. As técnicas utilizadas na 
caracterização foram microscopia de varrimento electrónico (SEM, obtenção da 
morfologia), permeação gasosa (coeficientes de transferência de massa mono- e 
bicomponentes, k, e selectividades ideais, α), análise térmica (estabilidade térmica e 
sorção/desorção) e espectroscopia de dispersão de energia (EDS, perfil de 
concentração dos herbicidas sorvidos ao longo da espessura da membrana). 
O sensor de concentração de misturas gasosas binárias é constituído por um módulo 
de membranas permselectivas cujo caudal de permeado passa através de uma válvula 
de agulha. Para uma alimentação ao módulo de membranas a pressão constante, a 
composição da alimentação relaciona-se com o aumento da pressão do permeado. O 
aumento da pressão é medido com um transdutor de pressão. O presente trabalho 
descreve o sensor e a sua aplicação às seguintes misturas gasosas: oxigénio/azoto, 
dióxido de carbono/metano, dióxido de carbono/hélio, hidrogénio/metano e 
hidrogénio/azoto. Foram realizadas uma série de experiências com este sensor de 
forma a conhecer a sua resposta em termos de sensibilidade, estabilidade, tempo de 
resposta, intervalo de concentração, precisão e exactidão dos resultados, assim como 
os efeitos da temperatura. 
Um modelo matemático simples foi desenvolvido e aplicado na representação das 
respostas às misturas oxigénio/azoto e hidrogénio/metano. Foi ainda descrito um 
método para compensar o efeito da temperatura na resposta do sensor. Este método 
mostrou ser particularmente útil para as misturas de oxigénio/azoto e dióxido de 
carbono/hélio. Os sensores têm um custo baixo e estão vocacionados para aplicações 
de média/baixa precisão, como, por exemplo, nos concentradores de oxigénio para 
utilização médica, nas unidades de controlo de biogás (estações de tratamento de 
águas residuais e aterros sanitários), como também nas indústrias que usem ou 
produzam hidrogénio. 
O sensor de concentração para misturas gasosas tem uma resposta rápida, contínua, 
reversível e estável no intervalo de concentrações de 0 a 100%. Os sensores de 
oxigénio/azoto e dióxido de carbono/metano foram identificados como sendo as 
aplicações mais interessantes da tecnologia 
desenvolvida. 
A técnica de membrane extraction thermal desorption (METD) é uma nova técnica 
vocacionada para a análise de compostos semi-voláteis, proposta no presente trabalho 
de investigação. A técnica utiliza uma membrana de fibra oca para pré-concentrar 
selectivamente os analitos e elimina a água do sistema (METD-GC-FID). O gás de 
arrasto que circula no interior da membrana transfere os analitos desorvidos para o GC-
FID para análise quantitativa. Foram escolhidos como analitos modelo dois herbicidas 
pertencentes à classe dos tiocarbamatos (molinato e cicloato). A técnica de METD 
mostrou ser robusta e de baixo custo, usa uma única fibra oca com comprimento 



variável e pode pré-concentrar os analitos em várias ordens de grandeza de uma forma 
selectiva. 
 
 

ABSTRACT 
 
Hollow fiber polymeric membranes have been applied in the development of new 
concentration gas sensors for binary or pseudo-binary mixtures and for solvent-free 
sample preparation techniques. 
The asymmetric membranes used were poly(dimethylsiloxane) (PDMS), 
poly(etherimide) (PEI) and Teflon-AF hollow fibers. To achieve optimal performance in 
the applications considered the hollow fiber membranes were characterized by scanning 
electron microscopy (SEM, morphology), gas permeation (mono- and bicomponent 
mass transfer and ideal selectivities, α), thermal analysis (thermal stability and 
sorption/desorption) and electron-dispersive spectroscopy (EDS, concentration profile of 
sorbed herbicides across the membrane thickness). 
The gas concentration sensor consists of a permselective membrane module whose 
permeate stream is linked to a needle valve. For a stabilized feed pressure its 
composition is related to the permeate build up pressure, measured using a pressure 
transducer. The present work describes the sensor and its use with oxygen/nitrogen, 
carbon dioxide/methane, carbon dioxide/helium, hydrogen/methane and 
hydrogen/nitrogen gas mixtures. It has been subjected to a series of experiments to 
assess its response in terms of sensitivity, stability, response time, working range, 
precision and accuracy of the measurements, as well as the effect of temperature. A 
simple mathematical model has been developed and applied to oxygen/nitrogen and 
hydrogen/methane mixtures. Good agreement with the experimental results was 
obtained for both mixtures. A simple method to compensate most of the temperature 
effect on the sensor's response is also described. This strategy proved to be particularly 
effective when dealing with oxygen/nitrogen and carbon dioxide/helium gas mixtures. 
These sensors are low cost and aimed at a low/medium precision market, such as 
medical oxygen concentration units, biogas controlling units (wastewater treatment 
plants and landfills), as well as manufacturing plants that use or produce hydrogen. 
Other applications are possible. 
The concentration gas sensor showed a fast, continuous, reversible, reproducible and 
long-term stable response in the range 0-100%. The oxygen/nitrogen as well as the 
carbon dioxide/methane sensors are the most attractive applications of the devised 
technology. 
Membrane extraction thermal desorption (METD) is a new technique for the analysis of 
semi-volatile organic compounds proposed in the framework of the present research. 
The technique uses a hollow fiber membrane to selectively pre-concentrate the analytes 
and exclude water from the GC system. The membrane is put in direct contact with the 
sample or its headspace. Next, the fiber is heated in an oven to desorb the analytes. 
The stripping gas (GC carrier gas) that flows inside the membrane transfers the 
desorbed analytes to the GC-FID for quantitative analysis. Two herbicides belonging to 
the class of thiocarbamates (molinate and cycloate) were chosen as model compounds. 
METD proved to be a robust and low cost technique using a single hollow fiber of 
variable length that can preconcentrate the solutes orders of magnitude in a selective 
way. 


