


 
 

Jéssica Souza Marques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos de membranas de quitosana na remoção de cobre em águas residuais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NATAL, RN 

2015 

Tese apresentada ao Programa de Pós graduação em 

Química da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, como parte dos requisitos para obtenção do 

título de Doutor em Química. 

Orientadora: Profa. Dra. Márcia Rodrigues Pereira 

O

r

i

e

n

t

a

d

o

r

a

:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN 
 Biblioteca Setorial do Instituto de Química 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marques, Jéssica Souza. 
 

  Usos de membranas de quitosana na remoção de cobre em águas residuais 
      / Jéssica Souza Marques. – Natal, RN, 2015. 

105 f. : il. 
 

Orientadora: Márcia Rodrigues Pereira. 
                  
      Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  Centro 
de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Química.   

 
       1. Quitosana – Tese. 2. Reticulação – Tese. 3. Sorção – Tese. 4. Cobre – Tese. I. 
Pereira, Márcia Rodrigues. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

  
      RN/UFRN/BSE- Instituto de Química  CDU 543.31:546.56 (043.2) 





 
 

PARTE DESTA TESE FOI SUBMETIDA A PUBLICAÇÃO, CONFORME LISTADO 

ABAIXO: 

Marques, J.S.; Chagas, J.A.O.D.; Fonseca, J.L.C.; Pereira, M.R. Comparing homogeneous and 

heterogeneous ionic crosslinking of chitosan membranes. Reactive and Functional Polymers 

2015, submetido. 

 

PARTE DESTA TESE ESTÁ ESCRITA NA FORMA DE ARTIGO PARA SUBMISSÃO, 

CONFORME LISTADO ABAIXO: 

 

Marques, J.S.; Arsuaga, J.M.; Sotto, A.D.; Fonseca, J.L.C.; Pereira, M.R. Sorption of copper (II) 

on crosslinking chitosan membranes and filtration performance. 

 

PARTE DESTA TESE FOI APRESENTADA NOS SEGUINTES CONGRESSOS 

CIENTÍFICOS: 

 

Título: Ionic crosslinked chitosan membranes for copper (II) adsorption 

 XIV Latin American Symposium on Polymers and XII Ibero American Congress on Polymers. 

Associação Brasileira de Polímeros  

Local: Porto de galinhas – PE, 2014 

 

Título: Remoção de Cu(II) em solução aquosa usando membranas de quitosana 

homogeneamente reticuladas. 

54° Congresso Brasileiro de Química 

Local: Natal – RN, 2014 

 

Título: Reticulação iônica em membranas de quitosana. 

12° Congresso Brasileiro de Polímeros. 

Associação Brasileira de Polímeros 

Local: Florianópolis – SC, 2013 

 

Título: Preparo e caracterização de membranas de quitosana reticuladas homogeneamente. 

1° Encontro Nordeste de Ciência e Tecnologia de Polímeros: Quem somos? 

Associação Brasileira de Polímeros – Regional Nordeste  

Local: Natal – RN, 2012 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha família 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Dirijo meus sinceros agradecimentos... 

 

 À Profa. Dra. Márcia Rodrigues Pereira e ao Prof. Dr. José Luís Cardozo Fonseca pela 

orientação, dedicação, incentivo e amizade neste período de trabalho; 

 Aos professores Dr. Jesús María Arsuaga e prof. Dr. Arcadio Sotto Diaz por sua 

orientação e incentivo em minha estância na Universidad Rey Juan Carlos para complementar 

meus resultados da tese de doutorado; 

 À minha mãe Maria José Souza Marques e minha irmã Joyce Anne Souza Marques por 

todo amor, amizade e apoio que sempre me acompanharam; 

 À meu falecido pai Dr. Reinaldo Ferreira Marques por todo carinho e ensinamentos que 

foram passados para mim e que levo sempre comigo;  

 Ao Laboratório de Análise Térmica e Eletroquímica LATEL – UFRN pelas análises 

termogravimétricas; 

Às minhas amigas Adriana, Lidiane e Taisa pelo companheirismo e afeto; 

 Aos amigos e colegas do Laboratório de Membranas e Colóides: Camila, José Adolfo e 

Laise que me ajudaram diretamente e indiretamente no desenvolvimento desse trabalho; 

 Aos colegas de laboratório da Universidad Rey Juan Carlos pelo apoio no processo de 

adaptação e ajuda no desenvolvimento desse trabalho, em especial a Junkal e Núria; 



 
 

 Ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), ao Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Programa de Formação de Recursos 

Humanos Petrobras (PFRH-PB222), à Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e de Pós-Graduação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPg-UFRN) e ao Programa de Pós-Graduação 

de Química pelo suporte financeiro dado a este trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Neste trabalho foram produzidas membranas de quitosana (CS) reticuladas ionicamente, 

utilizando o ácido sulfúrico como agente de reticulação para serem aplicadas no tratamento de 

águas residuais da indústria do petróleo.  Duas metodologias de reticulação das membranas 

foram desenvolvidas: homogênea e heterogênea. No processo homogêneo a variável analisada 

foi a razão molar de SO4
2-/ NH3

+ (1:6 e 1:4) denominadas de CS16 e CS14 respectivamente. E 

no processo heterogêneo o tempo de imersão das membranas em ácido sulfúrico foi a variável 

em estudo, sendo utilizado tempos de 5 e 30 minutos denominando-as de CS5 e CS30. Os 

resultados de FTIR-ATR evidenciaram a formação de ligações iônicas entre os grupos NH3
+ 

protonados da quitosana e os íons sulfato do agente reticulante apenas nas membranas 

heterogêneas indicando um grau de reticulação bastante pequeno para as homogêneas. As 

análises de TG/DTG e DRX confirmaram a formação dessas interações, como também 

demonstraram que houve a formação de uma nova estrutura na região superficial das membranas 

CS5 e CS30 em relação às membranas de CS, CS16 e CS14. Os ensaios de intumescimento em 

meio aquoso evidenciaram que os processos de reticulação reduziram a capacidade de sorção das 

membranas. Enquanto que em meio ácido as membranas de CS16 e CS14 aumentaram a 

capacidade de sorção até um percentual máximo de aproximadamente 140%, e as de CS5 e CS30 

atingiram um máximo de 60%. As propriedades mecânicas indicaram o comportamento rígido e 

dúctil das membranas reticuladas. Através dos experimentos de sorção de solução de CuCl2, foi 

determinado que o máximo de eficiência foi obtido para as membranas CS16 com 73% de 

remoção de cobre em pH 5,0 e 87% em pH 4,0. Os experimentos realizados com CuSO4 também 

resultaram em 80% de remoção de íons de Cu2+ para as membranas de CS16. Também foi 

verificado que o aumento da concentração e da temperatura refletiram na diminuição da 

capacidade de adsorção para todas as membranas. Os resultados de cinética evidenciaram que as 

membranas foram melhor caracterizadas pela equação de pseudo-segunda-ordem. Estudos de 

equilíbrio demonstraram que as membranas de CS, CS16 e CS14 seguem o modelo de 

Langmuir, enquanto que as membranas de CS5 e CS30 seguem o modelo de Freündlich. Os 

experimentos de filtração resultaram em máximo de retenção de íons de Cu2+ para as membranas 

de CS16 e CS5, atingindo 92 e 98% respectivamente. 

 

Palavras-chave: Quitosana. Reticulação. Sorção. Cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this work a chitosan (CS) ionically crosslinked were manufactured by treatment with 

sulfuric acid solution for application in the treatment of wastewater from oil industry. Two 

crosslinking process were developed: homogeneous and heterogeneous. In the homogeneous 

process the ratio molar of SO4
2-/ NH3

+ (1:6 and 1:4) were the variable analyzed, denominated 

CS16 and CS14 respectively. In the heterogeneous process the soaking time of the membranes in 

sulfuric acid solution were the variable studied, being used times of 5 (CS5) and 30 (CS30) 

minutes. FTIR-ATR results indicated no changes in the characteristics of chitosan after 

homogeneous crosslinking process, while heterogeneous crosslinking showed formation of ionic 

bonds between protonated groups from chitosan and the crosslinking agent sulfate ions. TG/DTG 

and XRD analysis confirmed the formation of these interactions, as also shown the new structure 

on the surface region of CS5 and CS30 membranes compared to CS, CS16 e CS14. Swelling test 

in aqueous medium have shown that crosslinking process reduced the membrane sorption 

capacity. Swelling test in acid medium demonstrated that CS16 and CS14 membranes increasing 

the adsorption capacity up to a maximum percentage of 140% approximately, whereas the CS5 e 

CS30 reached a maximum of 60%. The mechanical properties indicated the stiff and ductile 

behavior of crosslinked membrane. Adsorption experiments of CuCl2 results that CS16 

membranes reached the efficiency maximum with 73% of copper removal at pH 5.0 and 87% at 

pH 4.0. The experiments with CuSO4 also obtained efficiency maximum to the CS16 membrane 

and 80% to the removal of Cu2+ ions. Also was verified that the increase of concentration and 

temperature cause a decrease in the adsorption capacity for all membranes. Kinetics study 

indicated that pseudo-second-order obtained characterized better the membranes. Equilibrium 

studies demonstrated that the CS, CS16 and CS14 follow the Langmuir model, whereas CS5 and 

CS30 follows Freundlich model. Filtration experiments results with rejection maximum to the 

CS16 and CS5 membranes, reaching 92 and 98% respectively.   

 

Keywords: Chitosan. Crosslinker. Sorption. Copper. 
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15 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

 A água é uma das necessidades básicas para o sustento e continuação da vida. Além 

disso, diante das regulamentações cada vez mais rígidas, a poluição da água se tornou uma 

grande fonte de preocupação e prioridade para a maioria dos setores industriais (Crini, G. 2005; 

Bhatnagar, A. and Sillanpää, M. 2009). Além do uso da água para a sustentabilidade da vida 

humana, essa também tem sido usada para outros fins, como por exemplo, o abastecimento 

industrial, irrigação, geração de energia, navegação, exploração e produção de petróleo. A 

indústria do petróleo utiliza considerável quantidade de água no processo de produção de óleo e, 

como consequência uma quantidade significativa de água residual é gerada (Diya'uddeen, B.H. et 

al. 2011). Dependendo da origem do reservatório, a formação geológica, o período de uso do 

reservatório, e o tipo de hidrocarbonetos que são produzidos irão afetar diretamente as 

propriedades físicas e químicas da água residual. Dentre os principais contaminantes da água 

residual pode-se citar: compostos oleosos dispersados e dissolvidos, ânions e cátions, metais 

pesados, materiais radioativos, produtos químicos, produtos sólidos e gases dissolvidos (Crini, 

G. 2005; Fakhru'l-Razi, A. et al. 2009). A água residual é separada do óleo e então tratada, 

através de um número de processos que envolvem a adição de produtos químicos, e a partir daí é 

descartada no mar ou reutilizada no processo de reinjeção no reservatório (Ekins, P. et al. 2007). 

O descarte desses contaminantes continua sendo bastante prejudicial ao homem e ao meio 

ambiente, pois causa sérios problemas à vida aquática em mares, rios e lagos, por isso a indústria 

petrolífera já busca alternativas para reduzir este impacto ao meio ambiente. Os principais 

métodos para o tratamento de águas residuais são coagulação, adsorção, oxidação química e 

técnicas biológicas (Sonune, A. and Ghate, R. 2004). Contudo, os tratamentos químicos e 

biológicos são dificultados devido ao alto custo de tratamento, o uso de substâncias tóxicas, 

espaço para instalação e por produzir poluição secundária (Coday, B.D. et al. 2014). Como 

resultado, a separação de contaminantes usando membranas se torna uma promissora tecnologia 

do século XXI (Fakhru'l-Razi, A. et al. 2009). O método de separação usando membranas não 

requer aditivos e, pode ser realizado isotermicamente à baixas temperaturas, o que, comparado 

com outros processos, incide em uma baixo uso de energia (Ulbricht, M. 2006). Além disso, 

materiais mais econômicos e mais efetivos adsorventes contendo polímeros naturais vêm sendo 

desenvolvidos. Entre estes se pode citar os polissacarídeos como a quitina e seus derivados 

(quitosana) (Wan Ngah, W.S. et al. 2011). A quitosana é obtida em escala industrial através do 
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processo de desacetilação da quitina, que é um dos biopolímeros mais abundantes da natureza 

(Guibal, E. 2004). Por ser biodegradável, atóxico e biocompatível a quitosana e seus derivados 

tem sido aplicada no tratamento de águas residuais, demonstrando eficácia na absorção de 

cátions metálicos (cobre, chumbo, cádmio, níquel), fenóis e proteínas (Cestari, A.R. et al. 2005). 

A quitosana é um copolímero de N-acetilglucosamina e glucosamina insolúvel em água, mas 

devido à presença de grupos aminos dissolve facilmente em soluções ácidas (pH<4,5). 

Modificações químicas tais como, reação de substituição (carboxi), reticulação e poliaminação 

são eficazes para impedir a solubilização em meio ácido e/ou aumentar a capacidade de adsorção 

(Wu, F.-C. et al. 2010). Desse modo, esse trabalho teve como objetivo preparar membranas de 

quitosana reticuladas com ácido sulfúrico para aplicá-las no tratamento de remoção de cobre 

contido nas águas residuais da indústria de petróleo. As membranas de quitosana foram 

reticuladas utilizando dois processos diferentes: homogêneo e heterogêneo. No processo 

homogêneo a variável analisada foi a razão molar de SO4
2-/ NH3

+ (1:6 e 1:4), e no processo 

heterogêneo o tempo de imersão das membranas em ácido sulfúrico foi a variável em estudo, 

sendo utilizado tempos de 5 e 30 minutos.  Membranas de quitosana reticuladas e não reticulada 

foram caracterizadas através de espectroscopia na região do infra vermelho (FTIR), difração de 

Raios–X (DRX), termogravimetria (TG/DTG) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). 

Também foram feitas medidas de propriedades mecânicas e de índice de intumescimento, tanto 

em meio aquoso e em meio ácido. Após esta etapa de preparo e caracterização das membranas 

foi realizado estudos de adsorção de solução de cloreto de cobre II contendo concentração de 

íons de Cu2+ de 14 ppm em pH 4 e pH 5. O acompanhamento do experimento foi realizado por 

medidas de condutividade e, os valores iniciais e finais das soluções foram analisado através da 

técnica de espectroscopia de emissão atômica por plasma induzido (ICP). Também foi feito um 

comparativo entre as técnicas para avaliar a confiabilidade do uso do condutivímetro neste 

experimento. Em contribuição com a Universidade Rey Juan Carlos foram realizados o estudo de 

adsorção utilizando solução de sulfato de cobre II, contendo concentração de íons de Cu2+ de 14 

e 100 ppm. Na concentração de 100 ppm também foi realizado o estudo cinético para duas 

temperaturas de 30 e 45°C. Os estudos cinéticos foram realizados utilizando as equações 

cinéticas de pseudo-primeira-ordem e de pseudo-segunda-ordem. Adicionalmente, foram 

determinadas as isotermas de equilíbrio usando os modelos de Langmuir e Freündlich. 

Experimentos de filtração também foram realizados para as membranas de CS, CS16 e CS5, para 

avaliar a capacidade de remoção de íons de Cu2+ de solução de sulfato de cobre.
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 A revisão bibliográfica foi subdividida em itens enumerados contendo os aspectos mais 

importantes da tese. Inicialmente foi introduzido as características principais da quitosana, seus 

principais usos e as pesquisas recentes realizadas. Em seguida, descreve os processos de 

reticulação e suas principais aplicações no tratamento de remoção de metais. Também será 

abordado a importância do desenvolvimento de membranas poliméricas e suas aplicações 

tecnológicas. Logo, uma descrição sobre o tratamento de águas residuais provenientes da 

indústria do petróleo e o uso de quitosana no tratamento de águas residuais. Por fim, uma 

descrição sobre a teoria de adsorção que engloba os estudos de equilíbrio e cinéticos realizados. 

   

2.1 QUITOSANA 

 

A quitosana é um polissacarídeo policatiônico proveniente da desacetilação da quitina, 

encontrada na carapaça de crustáceos, insetos e na parede celular de alguns fungos (Martínez-

Camacho, A.P. et al. 2010). A quitina é um biopolímero que apresenta estrutura análoga ao 

colágeno em animais superiores e à celulose em plantas terrestres, ver figura 1. A cadeia da 

quitina apresenta uma estrutura cristalina altamente organizada. Devido a esta cristalinidade, é 

insolúvel em meio aquoso e na maioria dos solventes orgânicos e tem baixa reatividade química, 

dificultando seu uso (Laranjeira, M.C.M. and Fávere, V.T.d. 2009). Rouget (1859) no século 

XIX discutindo as formas desacetiladas da quitina começou a considerar a formação da 

quitosana (Dash, M. et al. 2011). O processo de desacetilação da quitina promove um aumento 

na solubilidade do material provocada pela protonoção dos grupos –NH2 no C-2 da unidade 

repetida D-glicosamina, onde o polissacarídeo é convertido a um polieletrólito catiônico, em 

meio ácido (Rinaudo, M. 2006).   

  A quitosana é constituída de unidades (14) 2-amino-2-desoxi-β-D-glicopiranose e 

(14) 2-acetamida-2-desoxi-β-D-glicopiranose, ver Figura 1. As propriedades dependem de 

alguns parâmetros como sua massa molar, o grau de desacetilação (na faixa de 50 – 95%), a 

sequência de grupos amida e acetoamida e o grau de pureza do produto (Pillai, C.K.S. et al. 

2009; Martínez-Camacho, A.P. et al. 2010). 
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Figura 1 – Estrutura química da quitina (a) e da quitosana (b). 

  

 

 

 

  

A estrutura da quitosana possui semelhança com a estrutura da celulose, a diferença está 

em relação ao grupo –NH2 na posição do C–2, em vez do grupo –OH na celulose. Esse fator 

aumenta a reatividade química na molécula da quitosana (Kurita, K. 1998). A principal reação 

envolve a protonação do grupo –NH2 na posição C–2 à NH3
+, o que permite a formação de 

interações eletrostáticas com grupos aniônicos em meio ácido (Xu, Y.X. et al. 2005). A 

quitosana apresenta propriedades que permitem seu uso em biomateriais devido a sua 

compatibilidade com organismos vivos. Na área de biomateriais a quitosana pode ser aplicada 

em sistemas de liberação controlada de fármacos, pele artificial, manufatura de lentes de contato, 

engenharia de tecidos entre outras (Majeti N.V, R.K. 2000; Berger, J. et al. 2004; Dash, M. et al. 

2011). Uma aplicação específica desse biomaterial é baseada na preparação de membranas para 

rins artificiais, que dispõe de alta resistência mecânica associado a uma alta permeabilidade à 

ureia e creatina, possuindo a vantagem de evitar a liberação de metais tóxicos na corrente 

sanguínea, contrariando o que ocorre em outras membranas (Fraga, A.F. et al. 2006). Além 

disso, a quitosana inibe o crescimento de fungos e bactérias permitindo estender sua 

aplicabilidade como agente antifúngico e antibactericida (Wu, Y.-B. et al. 2004; Lu, Y. et al. 

2014). Na agricultura, estudos foram realizados utilizando a quitosana como alternativa viável 

para substituir os métodos químicos tradicionais, principalmente por não contaminar o meio 
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ambiente e não gerar substâncias tóxicas que possam afetar a qualidade dos produtos e prejudicar 

a saúde de homens e animais (Guo, Z. et al. 2013).   

A quitosana pode ser obtida na forma de flocos ou pó, porém essas formas apresentam 

uma grande desvantagem quando aplicadas em processo de adsorção de íons metálicos, 

relacionada à baixa área específica que limita o acesso aos sítios de adsorção não expostos 

diminuindo a velocidade e a capacidade de adsorção (Dias, F.S. et al. 2008). Entretanto, a 

quitosana pode também ser obtida sob diferentes outras formas tais como esferas, nanopartículas, 

filmes, membranas e fibras que melhoram sua eficiência dependendo da aplicação desejada 

(Ravi Kumar, M.N.V. 2000; Guibal, E. et al. 2014). Contudo, a alteração na forma da quitosana 

não modifica sua facilidade de solubilização em meio ácido. Essa limitação pôde ser solucionada 

através de modificações químicas na estrutura da quitosana. Os grupos aminos presentes em cada 

unidade repetitiva (ver Figura 1) podem reagir facilmente, principalmente quando protonados a 

NH3
+, realizando reações de graftização, eterificação, esterificação, reticulação, copolimerização, 

acilação, alquilação, entre outras (Kurita, K. 2006; Dash, M. et al. 2011). Além de alterar a 

solubilidade da quitosana estas modificações químicas podem fornecer funcionalidades, pela 

adição de grupos funcionais na cadeia; como também, melhorar suas propriedades mecânicas e 

degradabilidade do material formado. Lu et al. verificaram que a modificação de quitosana com 

N-diazeniumdiolato alterou a solubilidade da quitosana e melhorou a eficiência para o combate 

de bactérias (Lu, Y. et al. 2014). Outros estudos mostraram que a capacidade de adsorção de íons 

de mercúrio foi aumentada depois de realizar modificação química com etilenodiamina e 

carbodiimida (Jeon, C. and Höll, W.H. 2003). 

O grupo do Laboratório de Membranas e Colóides possui experiência com o uso da 

quitosana na forma de esferas, hidrogéis, partículas e nanopartículas na liberação de fármacos e a 

adsorção de fármacos e corantes e, também testes de permeabilidade de membranas de 

quitosana. Neto et al. 2005, estudou as propriedades de intumescimento e a permeabilidade ao 

sal de sódio de sulfamerazina da membrana de quitosana com o poli(óxido de etileno) (PEO) e, 

da membrana de quitosana reticulada com glutaraldeído. Os resultados indicaram o aumento na 

permeabilidade das membranas modificadas com o PEO em relação às de quitosana pura e um 

aumento no coeficiente de permeabilidade das membranas reticuladas (Neto, C.G.T. et al. 2005). 

Santos et al. 2008, preparou membranas macroporosas de quitosana assimétricas, resultando em 

membranas com boa resistência mecânica, controle de tamanho de poro e uma densa espessura 

de camada e que essas membranas podem ser potencialmente usadas para o transporte de drogas 
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(Santos, D.E.S. et al. 2008). Análises de equilíbrio e cinética foram desenvolvidas para 

compreender o processo de adsorção na quitosana utilizando alaranjado de metila (Morais, W.A. 

et al. 2007; Morais, W.A. et al. 2008), tetraciclina (Caroni, A.L.P.F. et al. 2009; Caroni, A.L.P.F. 

et al. 2012), cromoglicato de sódio (De Lima, C.R.M. et al. 2013).  

 

2.2  PROCESSOS DE RETICULAÇÃO 

  

As cadeias poliméricas de biopolímeros podem ser modificadas quimicamente com o 

intuito de conferir-lhes propriedades funcionais adicionais ou melhorar atributos já 

característicos (Gonsalves, A.d.A. et al. 2011). Como já foi descrito no item 2.1 sobre as 

principais características da quitosana, uma desvantagem do seu uso é a sua facilidade de 

dissolução em meio ácido. Na quitosana reticulada as cadeias poliméricas são interconectadas 

pelos agentes reticulantes formando uma rede tridimensional. Os agentes reticulantes são 

moléculas de massa molar muito menor do que das cadeias em que são feitas as ligações (Harish 

Prashanth, K.V. and Tharanathan, R.N. 2006). Na literatura já existem várias metodologias para 

a modificação química da quitosana com o objetivo de aumentar suas propriedades mecânicas, 

térmicas, químicas, biológicas e ampliar suas aplicações (Zhang, W. et al. 2009; Rivero, S. et al. 

2010; Zielinska, K. et al. 2011). O método mais utilizado de unir as cadeias de quitosana é 

através de ligações covalentes, que une permanentemente os sítios ativos das cadeias poliméricas 

através de ligações intermoleculares (Gonsalves, A.d.A. et al. 2011). Nesse caso, os agentes 

reticulantes utilizados são os bifuncionais (glioxal e glutaraldeído), sendo esse último o mais 

utilizado (Beppu, M.M. et al. 2007; Ja˘tariu (Cadinoiu), A.N. et al. 2011). A reticulação com 

glutaraldeído ocorre via adição nucleofílica da amina da quitosana à carbonila dos agentes de 

reticulação, seguido de uma reação de eliminação que produz as aldiminas ou bases de Schiff 

(Ver Figura 2).  

Alguns trabalhos na literatura justificam o uso de agente de reticulação na quitosana para 

a remoção de contaminantes de águas residuais: Baroni et al. 2008, analisou o comportamento de 

equilíbrio e a cinética de adsorção de crômio nas membranas de quitosana pura e reticuladas com 

glutaraldeído e epicloridrina. Os resultados indicaram que as membranas reticuladas adsorveram 

mais significativamente do que a não reticulada e, que o máximo de adsorção foi obtido para as 

membranas de quitosana reticuladas com epicloridrina (Baroni, P. et al. 2008). Ghaee et al. 2010, 

investigou os efeitos da porosidade, morfologia e rugosidade das membranas de quitosana 
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modificadas com sílica gel e reticuladas com glutaraldeído no processo de adsorção de íons de 

cobre. O aumento da razão da porosidade e rugosidade nas membranas, tornou os grupos amino 

mais acessíveis aumentando adsorção do cobre (Ghaee, A. et al. 2010).Vieira et al. 2011, 

realizou um estudo de filmes de quitosana reticulados com glutaraldeído e epicloridrina para a 

adsorção de cobre, mercúrio e crômio utilizando da técnica de XPS. Os resultados evidenciaram 

elevada capacidade de adsorção para as membranas reticuladas com glutaraldeído. A quitosana 

reticulada com o glutaraldeído possui iminas que são um ligante básico mais macio (baixa 

eletronegatividade) do que os grupos amino e hidroxila, interagindo com ligantes ácidos macios 

(Cu2+ e Hg2+) (Vieira, R.S. et al. 2011). Rabelo et al. 2012 realizou o estudo de equilíbrio e 

cinético de adsorção de cobre e mercúrio em membranas de quitosana pura e reticuladas com 

glutaraldeído e epicloridrina. Nesse estudo, o máximo de adsorção de cobre (II) foi obtido 

através das membranas de quitosana reticuladas com glutaraldeído (Rabelo, R. et al. 2012). 

Entretanto o glutaraldeído é sintético e citotóxico, de modo que se vêm buscando alternativas 

naturais como a genipina, ácido cítrico, ácido ferúlico e ácido tânico (Rivero, S. et al. 2010).  

 

Figura 2 – Representação da reação de reticulação da quitosana com glutaraldeído. 

Fonte: (Gonsalves, A.d.A. et al. 2011). 

 

 

 

A quitosana por apresentar um grupo catiônico se comporta como um policátion podendo 

também ser reticulada através de atrações eletrostáticas fortes (denominada reticulação iônica) 

(Ostrowska-Czubenko, J. and Gierszewska-Druzy´nska, M. 2009). Esse processo ocorre 

facilmente entre as regiões catiônicas da quitosana (–NH3
+) e os sítios aniônicos de um agente 

reticulante, como por exemplo, o ácido sulfúrico e tripolifosfato (ver figura 3) (Cui, Z. et al. 
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2008). Membranas de quitosana aplicadas na separação de água/etanol, água/álcool, etileno 

glicol/água e metais, mostram que o uso do ácido sulfúrico como agente reticulante apresenta um 

elevado fator de separação (Lee, Y.M. et al. 1997; Yong Nam, S. and Moo Lee, Y. 1999; 

Gerente, C. et al. 2007). Além do tipo de ligação de entrecruzamento no processo de reticulação, 

outros fatores que devem ser considerados são o grau de desacetilação da quitosana, sua massa 

molar, e concentração, assim como a concentração do agente reticulante, do ácido acético, o pH, 

a temperatura da reação e o método de adição do agente reticulante (Monteiro Jr, O.A.C. and 

Airoldi, C. 1999; Wan, Y. et al. 2003; Berger, J. et al. 2004; Neto, C.G.T. et al. 2005). No caso 

de membranas de quitosana o processo de reticulação iônica pode ocorrer de duas formas: 

homogênea e heterogeneamente. A forma homogênea ocorre pela adição em solução do agente 

reticulante na solução de quitosana. Já o processo de reticulação iônica heterogênea ocorre 

quando o agente reticulante é adicionado em uma membrana previamente preparada, através da 

imersão da membrana na solução do agente reticulante por um determinado período de tempo 

(Pieróg, M. et al. 2009).    

 

Figura 3 – Reticulação iônica das membranas de quitosana. 

Fonte: (Cui, Z. et al. 2008). 

 

 

 

 

O uso de ácido sulfúrico como agente reticulante em membranas de quitosana tem sido 

descrito na literatura em processos de pervaporação, na separação de líquidos binários como por 

exemplo etanol/água (Qunhui, G. et al. 1995), metanol/éter metil-t-butílico (Yong Nam, S. and 

Moo Lee, Y. 1999), água/álcool e água/isopropanol (Lee, Y.M. et al. 1997), etileno glicol/água 

(Yong Nam, S. and Moo Lee, Y. 1999), metanol/água (Liu, X. et al. 2008) entre outros. 

Resultados promissores para separação dessas misturas foram obtidos exibindo alta seletividade 



24 
 

 
 

com um baixo fluxo de permeação, o que demonstra que a presença dos grupos iônicos e 

hidrofílicos facilita a seletividade para a água. Piérog et al. 2009 reticulou hidrogéis de quitosana 

com ácido sulfúrico, citrato trissódico, tripolifosfato de sódio e alginato de sódio. Comprovando 

que o método de reticulação iônica consiste em um método simples e mais suave que a 

reticulação covalente. Além disso, foi observado que os hidrogéis reticulados com agentes de 

reticulação de baixa massa molecular (ácido sulfúrico) apresentaram comportamento similar ao 

da quitosana pura nos ensaios de intumescimento (Pieróg, M. et al. 2009).  

 

 

 

 

2.3 MEMBRANAS 

 

Uma membrana constitui uma barreira seletiva entre duas fases que, sob ação de uma 

força motriz, permite a passagem de uma ou mais espécies selecionadas da fase de alimentação, 

a qual é uma mistura de caráter líquido, gasoso ou solução (Anadão, P. 2010). A figura 4 mostra 

o esquema de como o sistema de permeação ocorre em uma membrana.  

 

Figura 4 – Esquema do permeado e do rejeito em uma filtração. 

Fonte: Anadão, P. 2010. 
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As primeiras membranas produzidas datam no século XVIII quando o francês Abbé 

Nolet realizou um experimento composto de um recipiente com vinho, o qual foi selado com 

uma bexiga de origem animal e imerso em água pura. Ele observou que a água difundia em 

direção ao vinho, concluindo que o transporte de água ocorria de uma solução mais diluída para 

uma mais concentrada (Böddeker, K.W. 2008). Posteriormente, após intensas pesquisas em 1855 

Fick desenvolveu a primeira membrana sintética à base de nitrato de celulose, éter e álcool. 

Além disso, descreveu uma lei quantitativa para o processo de difusão que vem sendo utilizado 

até hoje. Membranas semi-permeáveis foram produzidas primeiramente por Traube em 1867 e, 

usadas para medidas de pressão osmótica de soluções por Pfeffer (1887), que levaram à teorias 

clássicas de soluções, como a equação de pressão osmótica de van’t Hoff (1887) (Wang, L.K. et 

al. 2011).  

As membranas podem ser classificadas de acordo com a natureza do material que as 

constituem, sua morfologia, geometria, método de preparação, e processo de separação. As 

membranas podem ter origem em materiais orgânicos (polímeros) ou inorgânicos 

(cerâmica/metal), sólido ou líquido, com presença de carga ou neutra; podendo ser homogênea 

ou heterogênea, e de estrutura simétrica ou assimétrica (Wang, L.K. et al. 2011). As membranas 

possuem um mercado diverso abrangendo desde a área da saúde à indústria química, sendo os 

segmentos mais importantes o da produção de aparatos medicinais e no tratamento de águas 

(Ulbricht, M. 2006).   

A procura por novas tecnologias para o tratamento de águas residuais permitiu que 

pesquisas fossem cada vez mais realizadas nas últimas décadas. A tecnologia de membranas 

oferece soluções importantes na purificação e tratamento de águas subterrâneas, águas residuais 

e água salina, que são necessárias por razões ambientais e na agricultura (Wibisono, Y. et al. 

2014). Além disso, o aumento de interesse utilizando processos envolvendo membranas se deve 

ao fato desses processos efetuarem a separação dos contaminantes sem ocorrer mudança de 

fases, o que torna seu uso mais vantajoso em relação ao uso de processos térmicos, como por 

exemplo, destilação, evaporação, criogenia e outros (Nobrega, R. et al. 1991). Outro fator, 

importante, está relacionado à compactação dos equipamentos com membranas, menores custos 

operacionais e de manutenção, visto que, sistemas com membranas apresentam menos partes 

móveis e exigem um menor número de operadores. Dentre os processos de separação utilizando 

membranas pode-se citar: ultrafiltração, osmose reversa, nanofiltração, diálise, pervaporação, 

separação de gases, membrana cromatográfica para a separação de proteínas, membranas de 
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afinidade para isolamento biológico, e separação de isômeros ópticos (Guibal, E. 2004; 

Krajewska, B. 2005). Na figura 5 encontra-se descrito a funcionalidade das membranas de 

acordo com tamanho de poros e as pressões de trabalho para os processos de tratamento de águas 

e de águas residuais (Wang, L.K. et al. 2011). 

 

Figura 5 – Pressão governante para o tratamento de águas e águas residuais.  

Fonte: Figura adaptada de Wang, L.K. et al. 2011. 

 

 

As membranas poliméricas podem ser facilmente obtidas através da técnica de 

evaporação do solvente (casting). A obtenção de filmes através da evaporação da solução de 

quitosana vertida sobre uma placa de vidro geralmente produz um filme flexível e resistente. Liu 

et al. 2013 realizaram uma revisão relatando informações sobre o uso de quitosana e quitosana 

modificadas que apresentam uma variedade de aplicações atuais e com bastante potencial na 

remoção de íons metálicos, corantes e proteínas em soluções aquosas e residuais, concluindo que 

o tipo de modificação realizada na quitosana irá refletir no tipo de contaminante apropriado para 

se ter uma alta performance no processo de descontaminação (Liu, B.J. et al. 2013). 

As membranas de quitosana possuem características densas e lisa e, normalmente, não 

apresentam porosidade (Shen, J.-N. et al. 2013). Com isso, as membranas de quitosana são 

classificadas como não-porosas, possuindo como características sua alta estabilidade no processo 

de filtração e alta seletividade de resíduos (Ulbricht, M. 2006). Membranas densas com essas 

características quando submetidas a um sistema de filtração para separação de solutos em um 

solvente, normalmente seguem o modelo de solução-difusão. Nesse modelo, o soluto se dissolve 
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na interface da membrana e, em seguida difunde através da membrana, enquanto que o solvente 

atravessa livremente (Wang, J. et al. 2014). Existem duas maneiras de realizar o processo de 

filtração utilizando membranas: de forma linear à superfície da membrana e de forma tangencial 

à superfície da membrana. Os dois processos encontram-se esquematizados na figura 6, no fluxo 

linear as direções de alimento e de pressão são as mesmas o que causa rapidamente o acúmulo de 

partículas na superfície da membrana diminuindo sua eficiência (Díaz, A.S. 2008). Entretanto, a 

filtração em fluxo tangencial também conhecida como fluxo cruzado é mais comumente usada, 

isso porque a solução de alimento é direcionada paralelamente em relação à membrana o que 

minimiza o acúmulo de partículas na superfície da membrana (Armoa, M.H. and Jr., M.J. 2011).      

 

Figura 6 – Mecanismos de filtração. Fonte: Figura adaptada de Díaz, A.S., 2008. 

 

 

 

   

No processo de filtração utilizando membranas, dois parâmetros são importantes para 

determinar a eficiência da membrana: o fluxo e a seletividade. O fluxo de permeado está 

relacionado à pressão aplicada e a permeabilidade da membrana. A seletividade da membrana 

em relação a uma solução é o parâmetro que descreve a capacidade da membrana em separar o 

soluto do solvente, através da retenção do mesmo. Esse retido (R) é calculado pela relação entre 

as concentrações no tanque de alimento (Cf) e no permeado (Cp) conforme Equação 1: 
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A permeabilidade (L) da membrana é um parâmetro obtido através do fluxo como função 

da pressão aplicada. Esse parâmetro fornece informações sobre como o processo de permeação 

ocorre na membrana, se a mistura de componentes em uma determinada solução contida no 

tanque de alimento entra no interior da membrana (sorção) ou atravessa a membrana (difusão). 

Desse modo, para caracterizar o transporte de solução através das membranas também é 

estudada a permeabilidade à água, também denominada como permeabilidade hidráulica (Lw). 

Esse valor é obtido através dos valores de fluxo em função da variação de pressão no sistema 

conforme Equação 2: 

 

PwL
água

J                                              (2) 

 

A Figura 7 esquematiza um gráfico de fluxo de água em função da variação de pressão e, de 

acordo com a Equação 2 o valor do coeficiente linear da curva, determinado por regressão linear, 

corresponde ao valor do coeficiente de permeabilidade da água da membrana.  

 

 

Figura 7 – Representação gráfica de permeabilidade à água. 
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2.4 TRATAMENTOS DE ÁGUAS RESIDUAIS 

  

  

 A indústria petrolífera utiliza o óleo bruto como matéria-prima rica e diversificada.  Esse 

óleo é fracionado em refinarias de acordo com a viscosidade, densidade (°API) e curva de 

destilação. As frações obtidas no processo de refino são gás liquefeito (GLP), gasolina, diesel, 

óleo pesado, querosene sendo prioritariamente empregados em processos de combustão para 

gerar energia ou para movimentar cargas e pessoas (Nascimento, C.A.O. and Moro, L.F.L. 

2011). Nesse processo de refinamento do óleo bruto são consumidas grandes quantidades de 

água, gerando efluentes que representam um elevado risco ambiental. No mundo são produzidos 

diariamente 250 milhões de barris de água produzida, quantidade três vezes maior do que o óleo 

produzido e esse fator se torna maior com a maturidade dos reservatórios de petróleo 

(Macedonio, F. et al. 2014). As leis que regem a questão de licenciamento e impacto ambiental 

variam de acordo com o país de origem do reservatório. No Brasil, o licenciamento ambiental 

tem sua fundamentação legal na Resolução do CONAMA 001, de 23 de janeiro de 1986 e na 

Resolução do CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, que estabeleceram a exigência de 

estudos ambientais voltados à identificação e avaliação de impactos desses empreendimentos, 

estruturados através do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto ambiental 

(EIA/RIMA), definidos por essas mesmas resoluções (Barbosa, E.M. et al. 2012).  A composição 

da água produzida pode variar em função de alguns fatores, como por exemplo, a localização do 

reservatório, sua formação geológica, o tempo de vida dos reservatórios e os tipos de 

hidrocarbonetos produzidos. Além disso, as características da água dependem das condições 

operacionais de produção do óleo e dos produtos químicos usados para facilitar os processos. Os 

principais contaminantes presentes na água encontram-se descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Faixas de concentração de várias classes de metais de ocorrência natural e compostos 

orgânicos da água produzida mundial. Concentração em mg/L (ppm). 

Classe química Faixa de concentração 

Total de carbono orgânico < 0,1 – >11.000 

Total de hidrocarbonetos saturados 17–30 

Total de benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos (BTEX) 
0,068–578 

Total de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPAs) 
0,04–3,0 

Total de esteranos/triterpanos 0,14–0,175 

Total de fenóis 0,6–23 

Total de ácidos orgânicos < 0,001–10.000 

Sulfato < 1,0–8.000 

Arsênico 0,000004–0,32 

Bário < 0,001–2.000 

Cádmio 0,0000005–0,49 

Crômio < 0,000001–0,39 

Cobre < 0,000001–55 

Ferro < 0,0001–465 

Chumbo < 0,000001–18 

Manganês 0,0002–7,0 

Mercúrio < 0,000001–0,75 

Níquel < 0,000001–1,67 

Zinco 0,000005–200 

Total de rádio (pCi/L) 0–5.150 

Fonte: (Neff, J.M. 2002). 

 

O processo de descontaminação da água produzida permite o reuso em descarga de 

superfície, aquicultura, agricultura, pecuária e, em alguns casos o uso potável direta e 

indiretamente (Horner, J.E. et al. 2011). Esses tratamentos são divididos em métodos 
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convencionais e avançados. Os métodos convencionais consistem na combinação de métodos 

físicos, químicos, biológicos e operações para remoção de sólidos e materiais orgânicos. 

Geralmente, os métodos convencionais são divididos em tratamentos preliminares, primários, 

secundários e terciários ou avançados. Os tratamentos preliminares têm o objetivo de remover 

sólidos e outros materiais de granulometria elevada que são frequentemente encontrados no 

efluente bruto, como por exemplo, areia e cascalho (Sonune, A. and Ghate, R. 2004). O 

tratamento primário consiste em um tratamento físico para remoção ou redução de sólidos 

suspensos, líquidos imiscíveis, partículas sólidas e substâncias suspensas (coloidais ou 

dispersões) através de processos de sedimentação e flotação. Nessa etapa de processamento 

primário, também são realizados os processos químicos que levam em consideração as 

propriedades químicas dos contaminantes ou dos reagentes incorporados. Os processos químicos 

utilizados são: coagulação, precipitação, troca iônica, oxidação, neutralização, osmose reversa, 

ultrafiltração. Dentre esses se destacam a utilização de membranas poliméricas ou de cerâmicas 

para o tratamento da água produzida (microfiltração, osmose reversa, ultrafiltração e 

nanofiltração). Isso porque o equipamento com uso de membranas ocupa um espaço menor, 

possui custos de energia inferiores e a planta pode ser altamente automatizada (Santana Campos, 

W.K. et al. 2012).  

O tratamento secundário consiste no uso de processos biológicos, através de três 

metodologias distintas: lagoas de oxidação, lodos ativados e filtros biológicos, dependendo dos 

custos envolvidos e do tamanho da área disponível para a construção da Estação de Tratamento 

de Esgotos (ETE) (Santaella, S.T. et al. 2009). Fungos e bactérias são utilizados para a 

degradação de compostos xenobióticos (compostos resistentes à degradação) e outros de grandes 

cadeias moleculares. Esses processos podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, sendo o mais eficaz o 

tratamento aeróbico utilizando bactérias. Contudo, nesse processo aeróbico existe a necessidade 

de produção de oxigênio no meio através de equipamentos eletromecânicos o que aumenta o 

consumo de energia elétrica, como também necessita de maior número de unidades, produz lodo 

em maior quantidade e operação mais trabalhosa justificando, cada vez mais, o uso de processos 

anaeróbicos. 

 Cada refinaria possui características próprias, de modo que os métodos utilizados serão 

aplicados de acordo com os contaminantes presentes na água produzida. Como os métodos 

convencionais podem não ser totalmente eficazes, são aplicados os métodos avançados para a 

remoção de substâncias não biodegradáveis (El-Naas, M.H. et al. 2014). Essa etapa tem como o 
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objetivo o atendimento dos limites de descarga previsto pelos órgãos ambientais, e pode ser 

classificada de acordo com o tipo de processo utilizado como: tratamento terciário, tratamento 

físico-químico e tratamento combinado físico-biológico (Sonune, A. and Ghate, R. 2004; 

Mariano, J.B. 2005). O processo adsorção utilizando o carvão ativado é bastante utilizado na 

indústria, nesse processo compostos orgânicos e alguns metais presentes na água produzida são 

adsorvidos nas superfícies do meio poroso do carbono, podendo ser regenerado por processo de 

oxidação (Fakhru'l-Razi, A. et al. 2009). A literatura, também descreve o processo de destilação 

catalítica à vácuo como um processo promissor com elevada eficiência para a recuperação da 

água utilizando relativamente baixa energia, em que altas concentrações de compostos orgânicos 

e inorgânicos são removidos simultaneamente (Yan, L. et al. 2010). Outro método bastante 

estudado ultimamente é a eletrocoagulação, esse processo remove com eficiência sólidos e 

partículas em suspensão, óleos e gorduras através da neutralização das cargas eletrostáticas 

levando a aglomeração ou coagulação dos contaminantes (El-Naas, M.H. et al. 2014). Alguns 

estudos, bem sucedidos em sistemas em escala de bancada e piloto para o tratamento de 

efluentes têm utilizado membranas no processo de osmose reversa. Nesse sistema foi concluído 

que praticamente não há necessidade de pré-tratamento, em uma ampla faixa de salinidade, 

produzindo água de boa qualidade (Coday, B.D. et al. 2014).  

 

 

 

2.4.1 Uso de quitosana no tratamento de águas residuais 

 

Estudos têm sido realizados utilizando quitosana por ser um polímero verde, de baixo 

custo para a descontaminação de efluentes. Milhome et al. realizou estudo de adsorção de fenol 

em quitina e quitosana, obtendo máximo de remoção na faixa de 70–80%, além de redução de 

67%  de óleos e graxas totais (TOG) (Milhome, M.A.L. et al. 2009). Ali et al. fez uma revisão 

com os adsorventes para remoção de poluentes orgânicos de águas residuais. Nesse estudo os 

métodos de adsorção são considerados de fácil operação e economicamente viável, ainda mais a 

quitosana que removeu vários poluentes orgânicos com eficiência de 80 a 99,9% (Ali, I. et al. 

2012). Wang et al. reuniu informações sobre o uso da quitosana e seus derivados, descrevendo as 

estruturas e propriedades, capacidade de sorção de metais, pH e tempo de contato, modelos de 

isoterma e cinética e mecanismos de biosorção. O autor relata que o processo de reticulação 
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homogêneo aumenta a capacidade sorção do metal em relação ao processo de reticulação 

heterogêneo, devido à destruição parcial da cristalinidade (Wang, J. and Chen, C. 2014).  A 

adsorção de cobre na quitosana pode variar de acordo com a razão molar dos grupos NH2, como 

mostra a figura 8. Desse modo, quanto mais grupos NH2 livres mais estáveis serão os complexos 

formados (Wu, F.-C. et al. 2010). 

 

 

Figura 8 – Coordenação de Cu2+ com os grupos –NH2 da quitosana na razão molar de 1:1 (a), 1:2 

(b) e 1:4 (c). Fonte: Wu, F.C. et al 2010. 

 

       

 

 

 

Recentemente em 2013, Pigatto et al. utilizou a quitina como adsorvente de fenol. As 

análises de FTIR evidenciaram que a sorção do fenol ocorre principalmente através de ligações 

hidrogênio com os grupos amida da quitina envolvendo os átomos de oxigênio e nitrogênio, além 

disso os testes de sorção revelaram a capacidade máxima de 8,85 mg/g de fenol no pH 2 (Pigatto, 

G. et al. 2013). Outro trabalho relacionou os graus de desacetilação da quitosana com a 

capacidade de formar ligação com íons metálicos, concluindo que quanto maior o grau de 

desacetilação mais eficiente será a remoção. A quitosana adicionada em coluna removeu mais de 

98 % de Cu(II) (Gamage, A. and Shahidi, F. 2007). Prado et al. 2011, utilizou microesferas de 

quitosana para quantificar as concentrações de cobre, zinco e níquel em etanol, gasolina, diesel, 

biodiesel, e analisou as interações termodinâmicas. Nesse estudo foi constatado que as 

microesferas de quitosana interagem com os íons metálicos na seguinte ordem: 

etanol<gasolina<diesel<biodiesel. Os dados termodinâmicos de todos os íons metálicos com as 

esferas de quitosana foram espontâneos e entalpicamente favorecidos (Prado, A.G.S. et al. 2011).   
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2.5 TEORIA DE ADSORÇÃO 

 

 Adsorção corresponde ao processo em que os materiais (adsorvato) de uma fase se 

acumulam ou concentram-se na superfície interfacial de outra fase (adsorvente), estas duas fases 

podem ser líquido-líquido, líquido-vapor, líquido-sólido, vapor-sólido e sólido-sólido. Quando 

esse processo não ocorre só superficialmente e a substância introduz-se na fase sólida, ocorre o 

processo de absorção. E, quando não é possível identificar qual dos dois processos, o de 

adsorção ou absorção é o predominante ou quando ambos ocorrem simultaneamente, o processo 

é denominado de sorção (Limousin, G. et al. 2007).  

O processo de adsorção pode ocorrer de forma física ou química. Na adsorção física as 

interações ocorrem através de forças eletrostáticas, denominado de fisissorção. Desse modo, o 

processo de fisissorção é rápido e reversível, em razão de as interações eletrostáticas ocorrerem 

rapidamente e de que a molécula adsorvida mantém sua identidade e, na dessorção a sua forma 

original é mantida. Entretanto, o processo de adsorção química (quimissorção) ocorre através de 

ligações covalentes que impedem que a molécula movimente-se livremente na superfície (Wong, 

Y.C. et al. 2004; Caroni, A.L.P.F. et al. 2009). Sendo assim, caracterizado como uma reação 

lenta e de difícil reversibilidade. Contudo, a maioria dos processos de adsorção não ocorre de 

única maneira e sim pela combinação dos dois: quimissorção e fisissorção.  

Além do tipo de interação que ocorre no processo de adsorção, deve-se levar em 

consideração a eficiência do processo de adsorção. Com isso, estudos de equilíbrio (isotermas de 

adsorção) e cinético são importantes para o estudo de adsorção em membranas de quitosana. 

 

2.5.1 Estudos de equilíbrio 

   

Quando o adsorvente está em contato com o adsorvato, o processo de adsorção ocorre  

por um período de tempo até atingir o equilíbrio, em uma temperatura constante. Nesse estágio, a 

quantidade de adsorvato removida da solução pelo adsorvente, é denominada de capacidade de 

adsorção no equilíbrio (Limousin, G. et al. 2007). A capacidade de adsorção (Q) é calculada de 

acordo com a seguinte equação, podendo ser expressa em mol kg-1 ou kg kg-1, como é mostrado 

na Equação 3.  
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onde, Ci, Ceq e V correspondem a concentração inicial, a concentração de equilíbrio e o volume 

da solução contendo o adsorvato, respectivamente. E, m é massa de adsorvente. 

 

No caso de sistemas que utilizam cédulas em que a solução só entra em contato com um 

dos lados do adsorvente, especificamente para membranas, substituímos a massa total pela área 

da amostra que está susceptível ao processo de adsorção (Arsuaga, J.M. et al. 2010). Daí a 

capacidade de equilíbrio é calculada de acordo com a Equação 4. 
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onde, além das concentrações iniciais e de equilíbrio, tem a adição da concentração do branco 

(Cb), o volume e a área da amostra (A). 

Outro fator importante que dever ser considerado é a perda de solvente da solução causada pela 

evaporação, esse erro interfere diretamente na concentração da solução no equilíbrio. Desse 

modo, é imprescindível que se estude essa perda de solvente no experimento, denominado de 

branco (Cb). Na Equação 4 já se encontra descrito a relação da concentração inicial com a 

concentração no branco. 

 Através dessa relação da quantidade de adsorvente adsorvida na fase sólida e a 

quantidade remanescente na fase líquida, no equilíbrio e a temperatura é possível entender como 

ocorre o processo de adsorção (Crini, G. and Badot, P.-M. 2008). Modelos matemáticos são 

utilizados e descritos como isotermas de adsorção, fornecendo informações sobre a capacidade 

de adsorção do adsorvente. Além disso, os valores das constantes obtidos através das isotermas 

de adsorção são estudados para interpretar as propriedades da superfície do adsorvente e a 

afinidade do adsorvente com o adsorvato. As duas isotermas mais comumente usadas são obtidas 

através das equações de Langmuir e Freündlich (Kumar, K.V. and Sivanesan, S. 2005; Zhao, F. 
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et al. 2013). A isoterma de Freündlich pressupõe que o processo de adsorção ocorre de forma 

não uniforme sobre uma superfície heterogênea, sendo descrita através da Equação 5. 

 n
eqC

f
Kq

1
       (5) 

onde, q é a quantidade de amostra adsorvida por unidade de massa de adsorvente; Kf  é uma 

constante de equilíbrio que indica a capacidade de adsorção; Ceq é a concentração de adsorvato 

em solução no equilíbrio; e, n é a constante de equilíbrio de adsorção indicativa da intensidade 

de adsorção (Amini, M. et al. 2009). Valores de n>1 indicam de que o processo de adsorção é 

favorável (Liang, Z.P. et al. 2005). 

 

A equação de Langmuir, descrita na Equação 6, pressupõe que o processo de adsorção 

ocorre em monocamada sobre uma superfície homogênea onde a energia de adsorção de todos os 

sítios ativos é constante e cada sítio de adsorção pode interagir somente com um adsorvato 

(Zhao, F. et al. 2013). 

eqC
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K
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1
      (6) 

 

onde, q e Ceq correspondem a capacidade de adsorção e a concentração de adsorvato no 

equilíbrio, respectivamente, qm é a capacidade máxima de adsorção no adsorvente, e, KL 

representa a constante de Langmuir relacionada a energia de adsorção. 

 

 

2.5.2 Estudos cinéticos 

 

 

 A cinética de adsorção estuda o efeito do tempo de adsorção entre o adsorvato e o 

adsorvente, o que torna um importante parâmetro a ser estudado. Além da velocidade da reação e 

a ordem da reação, os estudos cinéticos permitem elucidar os mecanismos de reação envolvidos 

(Caroni, A.L.P.F. et al. 2009). Através de resultados experimentais é possível utilizar equações 

de velocidades integradas, denominadas de modelos cinéticos de adsorção, e determinar o 

modelo cinético que melhor se adapta ao processo de adsorção estudado. Os modelos cinéticos 

mais comumente utilizados na literatura são o modelo de pseudo-primeira-ordem, também 
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conhecido como modelo de Lagergren (1898), e o modelo de pseudo-segunda-ordem, proposto 

por Ho e Mckay em 1999 (Lucena, G.L. et al. 2013). 

A equação de pseudo-primeira-ordem descrita na Equação 7, foi desenvolvida no final do 

século XIX e continua sendo a expressão mais usada para correlacionar dados experimentais. 

Essa equação é baseada na capacidade de adsorção de um sólido, considerando que o processo 

de adsorção seja líquido/sólido (Wong, Y.C. et al. 2004).  
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      (7) 

 

onde, qE e q(t) são as capacidades de adsorção em equilíbrio e em um tempo t, respectivamente, 

e k1 é a constante cinética de adsorção de pseudo-primeira-ordem. 

Estudos utilizando a equação de pseudo-primeira-ordem descrevem que para tempos de adsorção 

longos essa equação não representa o processo de adsorção (Rudzinski, W. and Plazinski, W. 

2008).  Com isso, a equação de pseudo-primeira-ordem é geralmente aplicada no estágio inicial 

do processo de adsorção.  

 A equação de pseudo-segunda-ordem (ver Equação 8) foi descrita por Ho e Mckay em 

1999. Através dessa equação foi possível estudar todo o comportamento do processo de 

adsorção, não se limitando em tempos curtos. Além disso, esse estudo presume que o processo 

de adsorção ocorre através da interação química entre o adsorvato e o sítio ativo do adsorvente 

(quimissorção) (Ho, Y.S. and McKay, G. 1999).  
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O estudo das equações cinéticas de adsorção propõe que para um adsorvente sólido o processo 

de adsorção é determinado de acordo com as seguintes etapas: (1) difusão de moléculas que se 

encontram na fase contínua para a região da interface (difusão externa); (2) difusão das 

moléculas através do filme que envolve as partículas de adsorvente para a superfície dessas 

(difusão superficial); (3) difusão das moléculas para o interior dos poros (difusão interna); e, (4) 

reação de adsorção do adsorvato no sítio ativo do adsorvente (adsorção/dessorção em processos 

elementares) (Rudzinski, W. and Plazinski, W. 2008). A possibilidade de difusão de íons no 
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interior da membrana e como esse evento afeta a cinética do processo de adsorção é avaliada de 

acordo com o modelo de difusão intra-partícula, Equação 9: 

  

Ct
id

ktq                                                           (9) 

 

onde, kid corresponde a taxa de difusão intra-partícula e C é a constante relacionada com a 

espessura da camada de difusão. O gráfico de qt em função de √t normalmente não produz um 

comportamento linear, ao invés disso tem-se o aparecimento de múltiplas retas indicando que o 

processo pode ocorrer em dois ou mais estágios. As constantes kid  e C  são determinadas a partir 

dos coeficientes angulares e lineares das retas, respectivamente. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

        Metodologia experimental
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 Nesse capítulo se encontra descrito os materiais utilizados, os métodos desenvolvidos 

para a preparação das membranas de quitosana pura e utilizando o ácido sulfúrico como agente 

de reticulação. Também encontra-se descrito as metodologias empregadas para a caracterização 

das membranas produzidas, dos estudos de adsorção e filtração de íons Cu2+. 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 A quitosana utilizada foi obtida da Polymar LTDA (1,9x105 g/mol com grau de 

desacetilação de 88%), Brasil. O ácido acético glacial (P.A. 99,5 %, Cromato Produtos Químicos 

LTDA., Brasil), o hidróxido de sódio (NaOH P.A. 97 %, Vetec Química Fina LTDA., Brasil), o 

ácido sulfúrico (H2SO4 P.A., Vetec Química Fina LTDA., Brasil) e o cloreto de cobre II di-

hidratado (CuCl2.2H2O P.A., Vetec Química Fina LTDA., Brasil) foram usados como recebidos. 

 Na segunda etapa do trabalho a quitosana foi obtida da Sigma-Aldrich, (de baixa massa 

molar, 20–300 cP e com grau de desacetilação de 75–85%, Alemanha). O ácido acético glacial 

(P.A. 99,5%, Scharlau S.L., Espanha), o NaOH (P.A. 97%, Scharlau S.L., Espanha), o H2SO4 

(P.A. 95–97%, Sigma–Aldrich, Alemanha) e o sulfato de cobre II pentahidratado (CuSO4.5H2O 

P.A. 98%, Sigma–Aldrich, Alemanha). 

    

 

3.2 OBTENÇÃO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA  

 

3.2.1  Membrana de quitosana 

 

A quitosana foi dissolvida em solução de ácido acético 2 % (v/v) por 24 h sob agitação 

mecânica de forma a obter uma solução 2% (m/v). Essa solução foi filtrada duas vezes para 

remoção de resíduos sólidos provenientes do processo de obtenção da quitosana. Primeiro foi 

filtrada usando um filtro de náilon e, posteriormente um filtro Millipore® Millex com diâmetro 

de poro de 0,40 µm. Um volume de 25 mL dessa solução foi vertido em placa de Petri e, seco em 

estufa à 50 °C por 24 h para evaporação do solvente. Depois de secas as membranas foram 

neutralizadas pela adição de solução de NaOH 5 % por 2 h, lavadas exaustivamente com água 

destilada. Por fim, as membranas foram colocadas em extensor para secar a temperatura 

ambiente por 24 h. Essas membranas foram designadas CS com espessura na faixa de 50 µm.  
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3.2.2 Membranas de quitosana homogeneamente reticuladas 

 

Alíquotas de 25 mL da solução de quitosana 2 % preparada como descrito no item 3.2.1 

foram separadas e, sob agitação foi adicionado solução de ácido sulfúrico 0,5 mol/L nas razões 

de (SO4
2-/NH3

+) de 1:6 e 1:4. As soluções permaneceram sob agitação por 1 h e, a seguir foram 

vertidas em placas de Petri e deixadas para secar em temperatura ambiente por 2 dias. 

Posteriormente, essas membranas foram neutralizadas e secas conforme descrito no item 3.2.1. 

As membranas foram obtidas em faixa de espessura de 50 a 70 µm, sendo denominadas CS16 

para a de razão 1:6 e CS14 para a de razão 1:4 de reticulação. 

 

 

3.2.3 Membranas de quitosana heterogeneamente reticuladas 

  

As membranas foram preparadas de acordo com o item 3.2.1 e, após a etapa de 

neutralização essas membranas foram lavadas várias vezes com água destilada para completa 

remoção da base. Depois o excesso de água foi removido com papel toalha e, as membranas 

foram imersas em solução de H2SO4 (0,5 M). Nesse caso foram utilizados dois tempos diferentes 

de imersão da membrana no agente reticulante, sendo de 5 minutos e 30 minutos. 

Posteriormente, essas membranas foram lavadas abundantemente para remoção do excesso do 

agente reticulante e colocadas em extensor para secar por 24 h. As membranas obtidas foram 

designadas CS5 para a membrana com tempo de imersão de 5 minutos e CS30 para a de 30 

minutos, com espessuras na faixa de 60 a 80 µm. Todas as espessuras foram determinadas 

utilizando um micrômetro Quickmini da marca Mitutoyo Corporation modelo PK-0505CPX.  

Resumidamente a Tabela 2 descreve as nomenclaturas das membranas produzidas de 

acordo com o método de preparação.  
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Tabela 2 – Nomenclatura das membranas de quitosana obtidas. 

Membrana 
Razão 

 SO4
2-/NH3

+ 

 Tempo de 

imersão (min) 

CS - - 

CS16 1:6 - 

CS14 1:4 - 

CS5 - 5 

CS30 - 30 

 

 

As membranas utilizadas para os testes de propriedades mecânicas e para os experimentos de 

filtração foram produzidas em placas de vidro com dimensões de 18x18 cm, para obtenção de 

amostras com tamanhos maiores. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS  

 

3.3.1 Espectroscopia de absorção no infravermelho (FTIR-ATR) 

 

 As análises espectroscópicas foram realizadas em um espectrofotômetro FTIR modelo 

Nexus 470 da Thermo Nicolet, no intervalo de número de onda de 4000-400 cm-1 operando no 

modo ATR.  

 

3.3.2 Análise termogravimétrica (TG/DTG e DSC) 

 

 As análises termogravimétricas das membranas foram realizadas em um equipamento 

TGA-50 da Shimadzu, utilizando cadinho de alumina, massa de aproximadamente 6 mg, com 

fluxo de nitrogênio de 50 mL/min, razão de aquecimento de 10°C/min, e faixa de temperatura da 

ambiente até 600 °C.  

 As análises de DSC foram obtidas usando o equipamento da Shimadzu DSC 50, na faixa 

de temperature de 25 °C até 450 °C em atmosfera de nitrogênio (fluxo de 20 mL/min) e razão de 

aquecimento de 10 °C/min. 
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3.3.3  Difração de raios–X (DRX) 

  

 A cristalinidade das membranas de quitosana foi obtida através de um equipamento de 

DRX da Shimadzu, modelo XRD-7000 utilizando radiação de CuK α (λ=1,5406Å), variação de 

ângulo 2θ de 5° a 40°, velocidade de 2°min-1 e passo de 0.02°. 

 

3.3.4  Índice de intumescimento 

 

 O intumescimento das membranas devido à absorção de água e de solução ácida (H2SO4 

0,01 mol/L) foi determinado gravimetricamente de acordo com o seguinte experimento. 

Amostras secas das membranas de 0,30g foram pesadas utilizando uma balança da Micronal S/A 

Mettler Toledo modelo AL204, com precisão de 0,0001g e imersas em meio aquoso à 

temperatura ambiente. A cada 5 minutos a membrana foi retirada do meio aquoso e, com o 

auxílio de papel toalha, foi retirado o excesso de água e novamente pesada. Esse processo foi 

repetido a cada 5 minutos, para os primeiros 30 minutos, após esse período as medidas de 

pesagem foi feita a cada 1 hora até completar as 12 horas de experimento. Posteriormente, o 

processo foi repetido para 24 e 48 horas. O índice de intumescimento (I) foi calculado utilizando 

a Equação 10: 

 

                                                               100/  smmmI                                                      (10) 

   

Onde, m e ms correspondem aos valores da pesagem de massa intumescida e de massa seca no 

estado inicial, respectivamente.  

 Esse experimento foi realizado em triplicata.  

 

3.3.5 Propriedades mecânicas 

 

Os valores de tensão de ruptura, deformação e o módulo das membranas foram obtidos 

utilizando um dinanômetro universal de teste, Dyna View modelo AME-5kN da Oswaldo 



44 
 

 
 

Filizola LTDA, Brasil. De acordo com a norma ASTM D638, amostras retangulares (100 x 10 

mm) foram cortadas. As medidas foram feitas utilizando uma velocidade de ensaio de 10 

mm/min à temperatura ambiente.  Uma média de 10 amostras de cada tipo de membrana foi 

testada. 

 

3.4 ESTUDOS DE ADSORÇÃO DE CLORETO DE COBRE II 

 

 As membranas foram previamente intumescidas em água bidestilada e, em seguida foram 

imersas em 64 mL de solução de 0,04 g/L de cloreto de cobre II sob agitação e banho 

termostatizado com temperatura constante de 25 °C. O experimento foi acompanhado por 

medidas de condutividade nos tempos de 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 24 e 48 horas e, o valor da 

concentração de cloreto de cobre II foi determinado através de curva de calibração e 

posteriormente convertidos a concentrações de Cu2+ utilizando a relação entre as massas molares 

de cobre e cloreto de cobre II.  

O experimento também foi realizado em dois pH’s, o primeiro foi o da solução de CuCl2 (pH 5) 

e, o outro um pouco mais ácido pH 4 ajustado através da adição de gotas de solução de HCl 0,1 

mol/L. Nesse último foi realizado um branco, no qual as membranas foram imersas em solução 

acidificada com HCl 0,1 mol/L até pH 4. As concentrações de cobre II foram obtidas por curva 

de calibração, subtraindo o efeito do branco. 

Análises da solução de cobre inicial e pós-ensaio de adsorção foram realizadas utilizando o 

espectrômetro de emissão ótica por plasma acoplado indutivamente ICP-OES Icap6300 Duo da 

Thermo Scientific. Esses resultados também foram usados para validar o uso da técnica de 

condutimetria na determinação de íons de cobre II.  

Os próximos estudos descritos foram realizados na Universidad Rey Juan Carlos localizado em 

Móstoles, Espanha. 
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3.5 ESTUDOS DE ADSORÇÃO DE SULFATO DE COBRE II 

Os estudos de adsorção de cobre (II) foram realizados em um reator de aço inoxidável fechado e 

através de um banho termostatizado na temperatura de 30 ± 0,1 °C, utilizando agitação constante 

de 300 rpm. 150 mL (V) de solução de sulfato de cobre II (CuSO4·5H2O) foi adicionada na 

membrana com área efetiva (A) de 20 cm2. Também foram realizados experimentos em branco 

para determinar o efeito de evaporação de água e a adsorção do soluto nas paredes do reator. A 

conenctração de cobre II foi determinada através de análises de ICP, modelo Varian 720–ES. A 

quantidade de amostra adsorvida foi calculada de acordo com a Equação 4, previamente descrita. 

3.5.1  Isotermas de adsorção 

No estudo de equilíbrio foram utilizadas concentrações iniciais de Cu2+ variando na faixa de 

baixas concentrações de 1 – 14 ppm e, utilizando uma faixa de concentrações mais altas de 25–

400 ppm. As isotermas de Langmuir e Freündlich foram utilizadas para descrever as isotermas 

de adsorção dos íons de cobre.  

3.5.2 Cinética de adsorção 

 

O estudo cinético foi realizado utilizando uma solução de cobre com concentração fixa de 14 e 

100 ppm, a temperatura constante de 15 e 30 °C. O tempo de contato entre a solução em agitação 

e a superfície das membranas de quitosana foi de 0,5; 1; 3; 6; 15; 24 e 48 horas. Os dados 

obtidos foram descritos utilizando as equações cinéticas de pseudo-primeira-ordem, pseudo-

segunda-ordem e de difusão intra-partícula previamente descritas. 

 

 

3.6 EXPERIMENTOS DE FILTRAÇÃO 

 

A partir dos resultados de caracterização das membranas foram selecionadas para o estudo de 

filtração as membranas de quitosana (CS), homogeneamente reticulada na razão de 1:6 (CS16) e 

heterogeneamente reticulada no tempo de 5 minutos (CS5). Primeiramente as membranas foram 

intumescidas em água por 24 h e, posteriormente compactada em fluxo contínuo de água 

destilada sob pressão de 25 bar por 1 h. Nesse período foi medido o fluxo de permeado, até se 

observar um fluxo constante. A seguir, foi realizado um estudo de permeabilidade (Lw) variando 
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a pressão de 2 a 25 bar. Posteriormente, a água do sistema foi evacuada evitando assim uma 

possível diluição na solução de sulfato de cobre II. A Figura 9 ilustra o sistema de filtração 

utilizado. 

 

Figura 9 – Sistema de filtração. Fonte: Figura adaptada de Díaz, A.S. 2008. 

 

 

 

 

 

3.6.1 Filtração de Cu2+ 

 

 10 L de solução de sulfato de cobre II com concentração 14 ppm foi bombeado no sistema em 

recirculação, sob pressão de 15 bar. Os valores de caudal, que corresponde ao volume do fluido 

por unidade de tempo Q(mL/min), foram medidos utilizando uma balança analítica através da 

coleta de volume do permeado em um intervalo de tempo de 1 minuto. Levando em 

consideração a área da membrana obteve-se o valor de fluxo, J(L/m2h). As medidas de fluxo 

foram realizadas até que os valores se mantivessem constantes. Depois de cada experimento, o 

sistema foi bombeado com água destilada para verificar a capacidade de reversibilidade de fluxo 

da membrana.  
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Para determinar os valores da concentração de cobre II foram realizadas análises de ICP, modelo 

Varian 720–ES.  A retenção (R) foi calculada através da Equação 1, previamente escrita. 

A seguir segue uma sequência de fluxogramas para resumir as etapas descritas na metodologia. 

 

  

Fluxograma 1 – Preparo das membranas de quitosana. 
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Fluxograma 2 – Caracterização das membranas de quitosana. 

 

 

 

Fluxograma 3 – Estudo de adsorção de Cu2+ proveniente de CuCl2. 
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Fluxograma 4 – Estudo de adsorção de Cu2+ proveniente de CuSO4. 

 

 

 

 

Fluxograma 5 – Experimento de filtração. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Capítulo 4 

        Resultados e discussão
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Nesse capítulo encontra-se descrito os resultados obtidos e suas correspondentes 

discussões. Os primeiros itens são referentes a caracterização das membranas de quitosana 

produzidas e, logo depois os estudos de equilíbrio, cinética e de filtração de íons de cobre (II). 

   

4.1  CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA 

 

4.1.1 Análise espectroscópica (FTIR-ATR) 

 

Os espectros das membranas de quitosana pura e reticuladas podem ser visualizados na 

Figura 10. A técnica foi utilizada para caracterizar os principais grupos funcionais da quitosana, 

descritos na Tabela 3 e, verificar as possíveis mudanças estruturais causadas pelo processo de 

reticulação. Os picos característicos da quitosana se encontram em 1580 cm-1 que corresponde a 

deformação do grupo NH2 (amida I) e em 1640 cm-1 correspondente a ligação C=O (amida II) 

(Rinaudo, M. 2006). A banda em 1200-1000 cm-1 é atribuída às vibrações nas ligações C-O-C de 

anéis de 6 membros (Cui, Z. et al. 2008). Nas membranas reticuladas heterogeneamente (CS5 e 

CS30) verifica-se a diminuição na intensidade do sinal da banda correspondente a absorção do 

grupo NH2 a 1580 cm-1 e o surgimento de uma nova banda característica da vibração do grupo 

NH3
+ a 1634cm-1. Adicionalmente, nota-se também que uma pequena banda a 1150 cm-1 torna-se 

sobreposta por uma banda mais larga a 1060cm-1. Esta mudança espectral também é atribuída a 

presença de íons SO4
2- (Bouchet, R. and Siebert, E. 1999).  
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Tabela 3 – Principais bandas de absorção da quitosana. 

Número de onda (cm-1) Atribuição 

3420 O-H estiramento 

3360 N-H2 estiramento simétrico 

3300 N-H2 estiramento assimétrico 

2920 C-H estiramento simétrico 

2875 C-H asymm. stretching 

1645 C=O estiramento (amida I) 

1585 N-H2 deformação 

1380 N-H2– ligação (amide II)  

1150 C-O-C estiramento assimétrico 

 

Com relação aos tempos de reação utilizados os resultados mostram que o espectro da 

membrana reticulada heterogeneamente e a um tempo mais curto, apresenta bandas mais 

intensas. Esta aparente inconsistência pode ser explicada pelo fato do espectro ter sido obtido 

pela técnica de ATR onde o contato entre a amostra e o cristal influencia de maneira significativa 

na qualidade do espectro. Neste caso, a amostra com menor tempo de reticulação poderia estar 

mais macia do que a reticulada a tempos mais longos e portanto provocaria um melhor contato 

amostra-cristal. De qualquer forma, os resultados já demostram a protonação dos grupos amina 

das cadeias de quitosana e sua interação com os íons sulfatos através de interações Coulômbicas 

(Karakeçili, A.G. et al. 2007) como mostrado na Figura 3. No caso das membranas reticuladas 

homogeneamente, as diferenças observadas não foram tão significativas quanto no caso das 

heterogêneas. Isto pode ser justificado pelo fato das quantidades de agente reticulante utilizadas 

terem sido muito baixa. Essas razões baixas foram escolhidas por serem suficientes para evitar a 

solubilização da membrana em meio ácido, sem comprometer um grande número de grupos NH2 

que serão importantes no processo de sorção do cobre.  
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Figura 10 – Espectro FTIR-ATR das membranas de quitosana pura e reticuladas. 
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4.1.2 Difratogramas de raios–X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios-X para as membranas de quitosana estão apresentados na 

Figura 11. A membrana de CS, ver Figura 11(a), possui dois picos característicos localizados a 

2 = 10,6o e 20,1o indicando uniformidade com o que foi observado na literatura (Wan, Y. et al. 

2002; Zhang, W. et al. 2009). As membranas homogêneas (Figura 11b e c), como foi observado 

na análise de FTIR-ATR, apresentaram difratogramas bem parecidos com o de CS. Isso é um 

indicativo de que a cristalinidade da estrutura da quitosana não foi destruída. Entretanto, pode-se 

visualizar que as membranas heterogêneas (Figura 11d e, e) mostrou mudanças significativas. O 

pico a 2θ=10,6o foi deslocado para maior ângulo de difração e o pico a 2θ=20,1o manteve a 

mesma posição apesar da diminuição na área do pico depois do processo de reticulação. Além 

disso, novos picos foram observados acima de 20°. Esses resultados indicam que: a) o baixo grau 

de reticulação utilizado na metodologia das membranas homogêneas não foi o suficiente para 

afetar o processo de cristalização, justificando a permanência da estrutura cristalina; e b) usando 

o método heterogêneo, as membranas foram reticuladas no estado sólido e por isso, a estrutura 
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cristalina antes do processo de reticulação não se modifica. Todavia, o aparecimento de novos 

picos indica a formação de outro arranjo cristalino. Uma possibilidade é a formação de um sal 

inorgânico (Na2SO4) resultado da reação entre o H2SO4 e o NaOH residual, proveniente da etapa 

de neutralização (Miranda, M.A.R. et al. 2006). Xiang J. e outros colaboradores encontraram 

resultados similares preparando adsorventes utilizando quitosana, iodo e ácido sulfúrico. Nesse 

caso, os autores atribuíram o surgimento dos novos picos como resultado da formação do sal 

K2SO4 (Zhang, A. et al. 2009). 

 

Figura 11 – DRX das membranas de quitosana (a) CS, (b) CS16, (c) CS14, (d) CS5, (e) CS30. 
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4.1.3 Análises térmicas (TG/DTG e DSC) 

 

A Figura 12 mostra os resultados das análises termogravimétricas para as membranas de 

quitosana. O primeiro evento ocorre entre 35 e 100 °C e é acompanhado por perda de massa na 

faixa de 12% a 16%. Essa etapa pode ser atribuída à perda de água residual presente na quitosana 

(Yin, J. et al. 2006; Martínez-Camacho, A.P. et al. 2010; Pieróg, M. et al. 2012). Embora a 

quantidade de água residual praticamente não foi modificada, de 12% para CS e 16% para as 
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membranas heterogêneas, é possível perceber que as formas dos picos não são similares e que 

especialmente para a membrana de CS30 o pico está deslocado para temperaturas mais elevadas. 

Neto, Giacometti et al, 2005 realizaram análises detalhadas sobre a posição e a forma dos picos 

de decomposição da água usando DTG, enquanto que Rueda et al, 1991 estudou de forma similar 

usando espectroscopia do infravermelho. De acordo com esses autores, a água interage com dois 

grupos polares presentes na quitosana, sendo as interações com os grupos amina fracas 

comparadas com as hidroxilas e, em baixos teores de água, as moléculas de água devem 

predominantemente interagir com os grupos amino. Com essas considerações, podem-se 

justificar as formas dos picos observados na Figura 12. Primeiramente, para as membranas 

homogêneas é possível verificar que a forma dos picos e as áreas são muitos semelhantes aos da 

quitosana pura, confirmando que o baixo grau de reticulação é insuficiente para promover 

mudanças significativas na hidrofilicidade das membranas. Por outro lado, para as membranas 

heterogêneas observa-se o aumento da área do pico e o deslocamento para temperaturas mais 

altas. Nesse caso é possível concluir que para CS5 e CS30, a água interage mais com os grupos 

OH visto que alguns grupos NH2 foram usados no processo de reticulação e assim não se 

encontram mais disponíveis para formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água. 

A segunda etapa de degradação térmica para CS ocorre na faixa de 240–390 °C com perda de 

massa de 42%, sendo essa normalmente atribuída à decomposição da macromolécula. As 

membranas homogêneas novamente apresentaram comportamento similar ao da CS devido ao 

baixo grau de reticulação, como mencionado anteriormente. No entanto, para as membranas 

heterogêneas foram observados picos de decomposição completamente diferentes. Neste caso, 

não foi observado somente um pico, mas sim dois, um a 230 °C e outro, menor a 290 °C, 

evidenciando que o processo de degradação ocorreu em duas etapas. A perda de massa total 

dessas duas etapas é um pouco maior (48%) que a observada para a membrana CS.  
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Figura 12 – DTG das membranas de quitosana.  
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As análises de DSC foram realizadas para compreender melhor esse processo, e seus resultados 

se encontram descritos na Figura 13. De acordo com esses resultados é possível verificar que a 

primeira etapa de perda de massa é um processo endotérmico e que a entalpia envolvida na 

desidratação das membranas heterogêneas é elevada, principalmente para a CS5, confirmando a 

preferência das moléculas de água interagir com os grupos OH em vez dos grupos NH2. Em 

relação a degradação da macromolécula, a análise de DSC também confirma o comportamento 

observado nos termogramas da CS e das membranas homogêneas em que o processo ocorre em 

uma única etapa. Além disso, é possível verificar que a entalpia é maior para CS indicando uma 

pequena diminuição na estabilidade térmica devido o processo de reticulação, também observado 

nas análises de DTG devido a elevada perda de massa. Diferentemente, para as membranas 

heterogêneas, as análises de DSC confirmam as duas etapas observadas nas análises de DTG e, 

também, mostram que são eventos endotérmicos e não exotérmicos como foi observado para CS 

e para as membranas homogêneas.  
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Figura 13 – DSC das membranas de quitosana. 
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Resultados similares foram obtidos por Mukoma et al. (2004), no qual os autores somente 

relacionaram a similaridade entre as temperaturas dos eventos em ambas as técnicas (TG e DSC) 

que conferem confiabilidade aos resultados (Mukoma, P. et al. 2004). Para compreender melhor 

essas diferenças é necessário analisar os mecanismos de degradação propostos na literatura para 

a quitosana. Um estudo bem compreensível foi realizado por Mucha et al. em 2002. 

Resumidamente, o processo inicia com a separação das ligações β-1,4-glicosídicas causando a 

formação de radicais livres que iniciam a oxidação. Como resultado, os grupos carbonila 

aparecem. Simultaneamente, a clivagem e/ou destruição dos grupos funcionais (amino, amida, 

carbonila e hidroxila) também ocorrem gerando radicais livres que podem formar fortes 

interações intermoleculares entre os fragmentos de quitosana, a Figura 14 descreve essas reações 

(Mucha, M. and Pawlak, A. 2002). 
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Figura 14 – Mecanismos de formação de macromoléculas de quitosana no processo de degradação. Fonte: 

Figura adaptada de Mucha et al, 2002. 

 

 

 

 

Ambos os processos justificam a natureza exotérmica dos picos observados para a CS e as 

membranas homogêneas. Apesar disso, os dois picos endotérmicos observados para as 

membranas heterogêneas, sugerem que nesse caso ocorre um mecanismo de degradação 

diferente. Considerando que a metodologia das membranas heterogêneas envolve a imersão em 

solução ácida seguido somente pela lavagem, é razoável supor que a membrana ainda possui 

resíduo de ácido que pode ser responsável pelas diferenças na segunda etapa de degradação 
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observada. Vários autores têm realizado estudos da degradação de quitosana em solução (Kasaai, 

M.R. et al. 2013; Levitin, S.V. et al. 2014) como também no estado sólido (Holme, H.K. et al. 

2001) em meio ácido, usando H2SO4 ou HCl. De acordo com esses autores, nesse caso, o 

mecanismo de degradação oxidativo-redutivo acima mencionado não é o efeito dominante. Eles 

indicam que ocorre a hidrólise ácida catalítica onde a hidrólise das ligações N-acetil ocorre em 

adição à clivagem das ligações glicosídicas. Além disso, a clivagem das ligações glicosídicas 

formam grupos OH terminais em vez de carbonila, sendo assim um processo endotérmico. 

 

 

 

4.1.4  Índice de intumescimento 

 

 As Figuras 15 e 16 mostram os resultados do índice de intumescimento para todas as 

membranas de quitosana em meio neutro e ácido, respectivamente. Primeiramente, observando a 

figura 15 em meio neutro, verifica-se que o processo de intumescimento ocorre rapidamente, 

atingindo valores de equilíbrio quase que instantaneamente para todas as membranas. Além 

disso, as membranas reticuladas apresentam baixa capacidade de sorção de água quando 

comparada a quitosana pura. A sorção de água nas membranas de quitosana é devido a formação 

de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e os grupos OH e NH2 presentes na 

quitosana (Wan, Y. et al. 2003; Won, W. et al. 2003; Berger, J. et al. 2004). A redução no índice 

de intumescimento pode ser explicada não somente devido o uso de grupos NH2 no processo de 

reticulação, reduzindo sua disponibilidade, mas também diminuindo a mobilidade da cadeia 

dificultando o acesso das moléculas de água aos grupos polares da quitosana (OH e NH2). Esse 

efeito é claramente observado nas membranas homogêneas com uma redução de 75% para 60% 

no índice de intumescimento quando a razão molar de SO4
2-/NH3

+ aumentou de 1:6 para 1:4. 

Para as membranas heterogêneas os índices de intumescimento foram praticamente iguais, o que 

evidencia que a reação de reticulação ocorre muito rapidamente já atingindo o máximo em 5 

minutos (Cui, Z. et al. 2008). 
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Figura 15 – Índice de intumescimento das membranas de quitosana em meio neutro. 
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 Em relação ao meio ácido (ver Figura 16), enquanto as membranas heterogêneas 

apresentaram comportamento similar ao que foi observado em meio neutro, as membranas de CS 

e homogêneas possuíram um comportamento diferente, necessitando mais de 1 hora para 

estabelecer o equilíbrio e atingindo valores de índice de intumescimento muito maiores – de 90% 

para 160% para CS; 75% para 140% para CS16 e de 60% para 125% para CS14. O processo de 

sorção acontece da superfície para a região interna da membrana. Em meio ácido os grupos NH2 

começam a serem protonados gerando grupos NH3
+. A presença desses grupos catiônicos causa 

repulsão eletrostática entre eles e, consequentemente, a expansão das cadeias ocorre para 

minimizar esse efeito. Essa expansão facilita o acesso para a região mais interna da membrana, 

aumentando sua capacidade de sorção. Para as membranas homogêneas, as atrações 

Coulômbicas entre os grupos SO4
2- e NH3

+ restringem um pouco esse processo de expansão 

diminuindo seu índice de intumescimento, comparados com a membrana de CS.  No caso das 

membranas heterogêneas, é possível perceber que o alto grau de reticulação não permitiu a 

expansão da cadeia em meio ácido e, assim o índice de intumescimento foi praticamente o 

mesmo. Esses resultados corroboram com os previamente discutidos que indicam o alto grau de 

reticulação das membranas heterogêneas.  
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Figura 16 – Índice de intumescimento em meio ácido das membranas de quitosana. 
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4.1.5 Propriedades mecânicas 

 As propriedades mecânicas das membranas foram estudadas através da análise de tensão 

de ruptura, deformação e módulo de Young. A Tabela 4 sumariza os resultados de todas as 

membranas estudadas. A espessura das membranas aumenta com a reticulação, indicando 

encolhimento no processo proporcional ao grau de reticulação. A tensão de ruptura diminui em 

torno de 30%, a deformação 85% mas o módulo de Young aumenta mais que 300%. A 

resistência mecânica da quitosana é principalmente mantida através das ligações de hidrogênio 

intra e intermolecular (Martínez-Camacho, A.P. et al. 2010). Consequentemente, essa 

diminuição nos valores de tensão e deformação com a reticulação pode ocorrer devido à 

diminuição da quantidade de ligações de hidrogênio. Por outro lado, a substituição das ligações 

de hidrogênio por interações Coulômbicas entre os grupos SO4
2- e NH3

+ promove uma rede de 

entrecruzamento rígida que é benéfico já que melhorou o módulo de Young. Resultados 

similares foram obtidos por alguns autores que usaram diferentes agentes reticulantes (Aryaei, A. 

et al. 2012; Singh, K. et al. 2012; Tasselli, F. et al. 2013). 
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Tabela 4 – Propriedades mecânicas das membranas de quitosana. 

Amostra Espessura (mm) Tensão (MPa) 
Deformação 

(%) 
Módulo (GPa) 

CS 0,05 + 0,01 61,8 + 9,7  27,9 + 8 1,1 + 0,3 

CS16 0,05 + 0,01 43,1 + 6,2 4,02 + 0,79 5,7 + 0,9 

CS14 0,06 + 0,01 43,5 + 4,7 4,64 + 0,89 4,4 + 0,5 

CS5 0,07 + 0,01 39,9 + 4,6 4,89 + 0,95 4,1 + 0,5 

CS30 0,07 + 0,01 39,7 + 4,2 4,46 + 1,2 4,6 + 1,2 

 

 

4.2 EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO DE CLORETO DE COBRE II 

 

4.2.1 Adsorção de cloreto de cobre II em pH 5,0 

Os estudos de adsorção de cobre II foram realizados utilizando membranas de quitosana com 

massa (m) de 0,30 ± 0,03 g. As concentrações foram determinadas através de medidas de 

condutividade e convertidas em concentração de cobre II, através de curva de calibração. A 

Figura 17 apresenta as curvas de C/C0 em função do tempo (h) para as membranas de CS, CS16 

e CS14. A princípio é possível observar a redução de concentração de íons de Cu2+ na solução 

com o aumento de tempo de contato das membranas de quitosana e, que, a partir de 6 horas, o 

processo de adsorção começa a ser mais devagar. A quantidade de íons Cu2+ em solução 

continua a diminuir mesmo depois de 48 h de contato com a membrana de quitosana. Rabelo et. 

al 2012 também obteve esse mesmo comportamento quando estudou a capacidade de adsorção 

de íons de cobre em membranas de quitosana pura e reticuladas com outros agente reticulantes. 

O autor relata que esse evento indica a existência de um gradiente de concentração e, que a 

difusão intra-partícula foi o efeito dominante no controle da capacidade de adsorção (Rabelo, R. 

et al. 2012). 



63 
 

 
 

Figura 17 – Curva de C/C0 das membranas CS, CS16 e CS14. 
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Em relação ao processo de reticulação é possível verificar que as membranas CS16 e CS14 

apresentam a mesma tendência de CS para a adsorção de íons de Cu2+. Contudo, as membranas 

CS16 e CS14 apresentaram maior capacidade de adsorção do metal da solução. Em relação ao 

aumento da razão de agente reticulante nas membranas, a Figura 17 mostra que a membrana de 

CS14 obteve maior capacidade de adsorção que a de CS16, porém esses resultados foram obtidos 

através de dados de condutividade causando variação nos resultados devido à presença de 

interferentes que serão explicados mais adiante. Para as membranas heterogêneas o efeito dos 

interferentes não possibilitou a conversão dos valores de condutividade para concentração. A 

Figura 18 mostra o resultado obtido dos valores de condutividade em função do tempo. 

Primeiramente é possível observar que os valores de condutividade têm um leve decaimento nos 

tempos iniciais, mas logo retornam ao valor inicial e até aumentaram, no caso da membrana 

CS30. Esse efeito está relacionado ao processo de reticulação ocorrer através da imersão de 

membranas de quitosana no agente reticulante e, quando em contato com a solução esse ácido 

sulfúrico residual na membrana é solubilizado no meio aumentando a quantidade de íons e assim 
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os valores de condutividade. Desse modo, não foi possível visualizar variações na concentração 

de íons de cobre por medidas de condutividade. 

 

Figura 18 – Curva de condutividade em função do tempo das membranas de CS, CS5 e CS30. 

0 10 20 30 40 50
0

20

40

60

80

100

120

140

 CS

 CS5

 CS30C
o

n
d

u
ti

v
id

ad
e 

(
S

 c
m

-1
)

Tempo (h)
 

A Figura 19 descreve o comportamento das membranas CS, CS16 e CS14 em relação a sua 

capacidade de adsorção. Os máximos de capacidade de adsorção foram 1,50; 1,80 e 1,91 mmol/g 

respectivamente para CS, CS16 e CS14. Esses valores indicam que o processo de reticulação 

homogêneo melhorou a capacidade de adsorção de íons de cobre II. A Tabela 5 descreve os 

valores de concentração de íons de Cu2+ obtidos na solução final do experimento por medida de 

condutividade e análise de ICP. Diferentemente do observado nas curvas de adsorção da Figura 

19, os resultados de ICP mostram que a capacidade de remoção de íons de cobre II através das 

membranas de quitosana aumenta na seguinte ordem: CS14≈CS<CS16. A maior capacidade de 

sorção da CS16 pode ser justificada devido à diminuição da capacidade de absorção de água em 

relação à CS. Conforme os dados de índice de intumescimento, previamente relatados, o 

percentual reduz de 90% na membrana CS para 75% na CS16. E, recordando que as moléculas 
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de água podem interagir através de ligações de hidrogênio com os grupos –NH2 pode-se inferir 

que a membrana de CS16 possui menor capacidade de interação com moléculas de água, 

permitindo a formação de complexos com os íons Cu2+. Entretanto, o aumento de razão de 

agente reticulante (CS14) não seguiu esse mesmo comportamento atingindo percentual 

levemente menor (56%) que o obtido para a membrana de quitosana pura (62%). Nesse caso, o 

aumento da razão de agente reticulante diminuiu a quantidade de sítios ativos presentes nas 

cadeias de quitosana reduzindo, assim a capacidade de adsorção.  Essa relação também foi 

observada para as membranas heterogêneas que atingiram percentuais de adsorção de 37% e 

39%, respectivamente para CS5 e CS30. Esses resultados confirmam que o processo de adsorção 

de Cu2+ ocorre na presença de grupos aminos da cadeia de quitosana e, como no processo de 

reticulação heterogêneo foi utilizada uma grande quantidade de sítios ativos da quitosana, a 

formação dessas redes de entrecruzamento dificulta a difusão dos íons no interior da membrana 

e, assim reduzindo a capacidade de adsorção nas membranas heterogêneas. 

 

Figura 19 – Curva de adsorção de cobre II nas membranas de quitosana. 
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Tabela 5 – Concentração de cobre II após 48 horas de experimento (pH 5,0). 

Membrana ICP Condutividade 

 
Cu2+ 

(ppm) 

% de 

remoção 

Cu2+ 

(ppm) 

% de 

remoção 

CS 5,5 62 8,0 ± 0,1 47 

CS16 3,9 73 6,5 ± 1,4 57 

CS14 5,9 56 5,8 ± 0,1 61 

CS5 8,8 37 - - 

CS30 8,5 39 - - 

 

 

4.2.2 Adsorção de cloreto de cobre II em pH 4,0 

O experimentos de adsorção de cloreto de cobre II em membranas de quitosana CS16 e CS14 em 

pH um pouco mais ácido, pH 4,0 estão representados na Figura 20. Analisando a Figura 20 é 

possível observar que essa diminuição no pH favoreceu o aumento de remoção de íons de Cu2+ 

da solução, principalmente nas primeiras horas do processo de adsorção. Esse evento pode ser 

observado pelo rápido decaimento nos valores de C/C0 logo na primeira meia hora de contato da 

solução com as membranas, e esse evento foi mais pronunciado para a membrana de CS16. 
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Figura 20 – Curva de C/C0 das membranas CS16 e CS14. 
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A Figura 21 relaciona a capacidade de adsorção das membranas CS16 e CS14 em função do 

tempo. Neste caso, observa-se que houve um brusco aumento nos primeiros minutos e, a partir 

de 3 horas de experimento o processo já segue um aumento mais lento na capacidade de 

adsorção até às 48 horas. Enquanto que em pH 5,0 foi observado que a capacidade de adsorção 

aumentou gradualmente com o tempo até as 6 horas de experimento. Através de valores de 

condutividade foi possível verificar que a concentração da solução final atingiu valores de 0,4 

ppm para a membrana de CS16 e 3,2 ppm para CS14. 
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Figura 21 – Curva de adsorção de cobre II nas membranas CS16 e CS14.  
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A Figura 22 ilustra o comportamento obtido para as membranas CS5 e CS30 através dos valores 

de condutividade com o tempo. Como já observado em pH 5,0 os resultados demonstram 

aumento no valor de condutividade com o tempo. Além disso, os valores de condutividade 

aumentaram bastante em relação aos valores obtidos em pH 5,0. Esse fato pode ser devido o pH 

mais ácido favorecer o aumento de dissociação de íons no meio, dificultando a análise do 

resultado por medida de condutividade. Para verificar os resultados de concentração foi realizada 

a análise de ICP e, esses valores de concentração de íons de cobre II e seus respectivos 

percentuais de remoção utilizando as membranas de CS16, CS14, CS5 e CS30 são mostrados na 

Tabela 6. 
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Figura 22 – Curva de condutividade em função do tempo das membranas CS5 e CS30. 
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Apesar das variações entre as duas técnicas de medida, os resultados de ICP demonstram que 

para a membrana de CS14 o percentual de remoção dos íons foi levemente reduzido. Enquanto 

que para as membranas de CS16 houve um acréscimo na capacidade de adsorção das membranas 

quando submetidas em contato com solução mais ácida, tornando o processo mais eficiente. 

Conforme já mencionado anteriormente, as membranas CS16 possuem uma razão de agente 

reticulante menor que nas membranas de CS14 e, assim maior mobilidade das cadeias e 

quantidade de sítios ativos para complexar os íons Cu2+. Além disso, quanto mais grupos –NH2 

disponíveis nas cadeias de quitosana maior será a capacidade de adsorção de íons Cu2+ 

adsorvidos e maior será a estabilidade dos complexos formados. Para as membranas de CS5 e 

CS30 foi observado um decréscimo na capacidade de adsorção em pH 4,0 em relação ao pH 5,0. 

Isso pode ser justificado pelo baixo número de grupos –NH2 disponíveis que mesmo protonados 

não possibilitam a mobilidade das cadeias que facilitaria a difusão dos íons Cu2+ para a região 

mais interna da membrana, que de acordo com os dados termogravimétricos possuem grupos 

amino disponíveis.  
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De acordo com Cestari et al., os parâmetros mais importantes no processo de adsorção de íons 

Cu2+ são a acessibilidade, mobilidade e a densidade de carga das membranas de quitosana 

(Cestari, A.R. et al. 2006). Desse modo, pode-se inferir que a diminuição do valor de pH 

promove o aumento de íons H+ induzindo que mais grupos aminos sejam protonados a NH3
+ e, 

assim aumentando a densidade de cargas nas cadeias de quitosana. Esse efeito causa a repulsão 

entre as cadeias, aumentando a mobilidade e a entrada de íons na membrana de quitosana e, com 

isso o aumento da remoção dos íons Cu2+. Outro efeito relacionado, foi descrito por Ghaee et al. 

que estudou a variação de cargas em membranas de quitosana por análise de potencial zeta. O 

autor descreve que a diminuição do pH aumenta positivamente os valores de potencial zeta nas 

membranas e, esse efeito de carga positiva é reduzido em função da presença de contra-íons 

(SO4
2-) que também são adsorvidos e diminuem os valores de cargas positivas levando a uma 

característica de carga negativa na quitosana adicionando a capacidade de remoção de íons Cu2+ 

por interações eletrostáticas (Cestari, A.R. et al. 2006; Ghaee, A. et al. 2010).  Li et al. realizou 

estudos de adsorção de cobre por esferas de quitosana pura e reticulada com outro agente 

reticulante em faixa de pH de 3 a 10. Os resultados demonstraram que a diminuição do pH 

dificulta a aproximação dos íons Cu2+ na superfície das esferas e, além disso promove a 

protonação dos grupos –NH2 a NH3
+ reduzindo a quantidade de grupos disponíveis para a 

adsorção do metal (Li, N. and Bai, R. 2005). Outros autores, também descreveram que em 

pH<4,5 o efeito de protonação dos grupos aminos em membranas de quitosana causa a repulsão 

dos íons Cu2+ diminuindo sua capacidade de remoção de soluções aquosas (Wan Ngah, W.S. et 

al. 2002; Jiang, W. et al. 2014). Desse modo, percebe-se que o modelo de interações 

eletrostáticas possui controvérsia na literatura. Rabelo e outros colaboradores realizaram estudo 

das formas de cobre e mercúrio em diferentes faixas de pH. O autor descreve que nessa faixa de 

pH (2,0 a 5,0) a maior razão de espécies de cobre está na forma de Cu2+ evidenciando que as 

interações só podem ocorrer por formação de complexos (Rabelo, R. et al. 2012). Domard et al 

também realizou estudo sobre como ocorre as interações de Cu2+ com a quitosana evidenciando a 

formação do complexo [Cu NH2(OH)2] para pH < 6,1(Domard, A. 1987). Além disso, o artigo 

de revisão descrito por Guibal descreve os resultados de estudos referentes à interação entre 

quitosana e íons metálicos. Os resultados demonstram que para pH ácidos alguns autores 

descrevem o efeito de competição entre a formação de complexo e interações eletrostáticas e, 

também a capacidade de interação com os grupos hidroxila presente na estrutura da quitosana 

(Guibal, E. 2004). Através dessas discussões podemos concluir que no caso das membranas de 
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CS16 e CS14, a ação do agente reticulante nas membranas quando em pH 4,0 pode ter atraído os 

íons Cu2+ e esse efeito associado com o aumento de mobilidade das cadeias, já mencionado 

anteriormente, permitiu maior acessibilidade da solução no interior das membranas e, como 

essas membranas ainda possuem grande quantidade de grupos aminos disponíveis esses 

formaram complexo com íons de Cu2+ resultando no aumento de remoção de cobre. No caso das 

membranas heterogêneas, como a superfície da membrana possui uma grande região reticulada, 

o meio mais ácido ao invés de aumentar a capacidade de atração dos íons Cu2+ causa a repulsão 

na superfície da membrana diminuindo sua capacidade de adsorção. Além disso, estas 

membranas possuem baixa mobilidade das cadeias, conforme já foi observado nos experimentos 

de intumescimento em meio ácido no qual estas membranas não aumentaram sua capacidade de 

absorção. 

 

Tabela 6 – Concentração de cobre II após 48 horas de experimento (pH 4,0). 

Membrana ICP Condutividade 

 
Cu2+ 

(ppm) 

% de 

remoção 

Cu2+ 

(ppm) 

% de 

remoção 

CS16 1,9 87 0,4 ± 1,4 97 

CS14 7,5 46 3,2 ± 0,3 77 

CS5 10,9 22 - - 

CS30 10,8 23 - - 

 

As diferenças de valores entre as medidas de condutividade e ICP, ocorreram porque no pH 4 

ocorre a absorção de íons H+ e Cl-, devido a protonação dos grupos aminos pelos íons H+. Esse 

efeito possibilita a repulsão eletrostática entre as cadeias e, o aumento das interações com os íons 

Cl- devido ao contrabalanço de cargas na extensão dos grupos amino protonados.  

A comparação entre as técnicas de análise realizadas, para a obtenção dos valores de 

concentração de cobre II demonstrou que a técnica de condutividade foi eficiente para as 



72 
 

 
 

membranas CS16 e CS14 para os dois pHs estudados. Os erros dos valores de Cu2+ em solução 

obtidos por medidas condutividade em relação aos valores obtidos por análise de ICP encontram-

se descritos na Tabela 5. Esses erros nos valores de concentração podem ser provenientes dos 

efeitos nos valores de condutividade pela presença de íons H+ e CO3
2- da dissolução de CO2, já 

que o sistema não foi eficientemente fechado. Além disso, a presença de íons SO4
2- que podem 

ter sido deslocados para a solução e são provenientes do processo de reticulação das membranas. 

Por fim, o efeito da evaporação de água do sistema que incide no aumento da concentração da 

solução. Desse modo, considerando que o comportamento de adsorção das membranas obtido 

por medidas de condutividade apresentaram comportamento similar com os resultados para a 

adsorção de cobre II encontrados na literatura por Cheung et al. (2003), Ghaee et al. (2010), 

Salehi et al. (2013) entre outros. E, que a condutimetria consiste em uma técnica de 

relativamente baixo custo e necessita de menor tempo de análise, podendo ser aplicada em 

experimentos de adsorção de cobre II. 

 

4.3 EXPERIMENTOS DE ADSORÇÃO DE SULFATO DE COBRE II 

 

 Nos experimentos realizados para o estudo da adsorção de sulfato de cobre II, deve-se 

levar em consideração que apenas um lado da membrana estava em contato com a solução. A 

Tabela 7 descreve o percentual de adsorção de íons de cobre II na membrana após 48 horas de 

experimento, medidos por ICP. Da mesma maneira que foi observado para os experimentos 

utilizando cloreto de cobre, pode-se inferir que as membranas reticuladas de forma heterogênea 

reduziram consideravelmente sua capacidade de adsorção. Enquanto que, as membranas CS16 e 

CS14 comparativamente com a membrana de quitosana pura não somente mantiveram a 

capacidade de adsorção, como também aumentaram significativamente o percentual de remoção.  
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Tabela 7 – Percentual de remoção de íons Cu2+ pelas membranas de quitosana. 

Membrana 

Percentual de remoção (%) 

14 ppm 

(30 °C) 

100 ppm 

(30°C) 

100 ppm 

(15 °C) 

CS 72,7 42,3 45,9 

CS16 80 53 59,4 

CS14 72,7 53,9 37,8 

CS5 13,6 22,4 8,8 

CS30 13,0 1,7 3,5 

   

Nesse caso, foram realizados experimentos cinéticos em duas concentrações diferentes para 

avaliar se a concentração influencia na capacidade de adsorção. Primeiramente, foi utilizada uma 

concentração bastante diluída (14 ppm). Essa concentração foi selecionada por se encontrar 

dentro da faixa de concentração de íons de cobre dissolvidos em águas residuais. Observa-se na 

Figura 23 que nos primeiros intervalos de tempo de experimento já ocorre a diminuição de íons 

de cobre para as membranas de CS, CS16 e CS14. Enquanto que para as membranas de CS5 e 

CS30 mostram um ligeiro decaimento na razão de C/C0, mas logo tendem a atingir o equilíbrio 

em 15 horas. Esse comportamento evidencia que o processo de adsorção ocorre facilmente, 

quando tem a presença de grupos –NH2 livres, fato também observado anteriormente no caso de 

íons cobre proveniente de solução de cloreto de cobre.  
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Figura 23 – Curva de C/C0 das membranas de quitosana na concentração de íons de cobre de 14 ppm.   
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A seguir foram realizados experimentos aumentando a concentração para 100 ppm de íons de 

Cu2+. A Figura 24 ilustra a curva de C/C0 em função do tempo para todas as membranas. A 

princípio pode-se notar que o rápido decaimento na razão de C/C0 nos primeiros tempos se 

repete, porém a presença de mais íons Cu2+ em solução torna o processo de adsorção mais 

rápido. O aumento de íons na solução facilita a colisão de íons na superfície da membrana o que 

aumenta a capacidade de difusão de íons, e torna o processo de adsorção mais rápido (Salehi, E. 

et al. 2013). As membranas homogêneas continuaram com a tendência de aumentar a capacidade 

de adsorver íons mesmo depois de 48 horas de contato da membrana com a solução. Já as 

membranas heterogêneas indicaram que o aumento da concentração de íons na solução 

beneficiou a capacidade de adsorção de CS5, enquanto que a de CS30 tampouco alterou a 

capacidade de adsorção como também atingiu o equilíbrio nos primeiros tempos. Neste caso, 

deve-se levar em consideração que as interações ocorrem na camada superficial das membranas 

e as mesmas possuem poucos sítios ativos e, como o processo de complexação de íons Cu2+ 
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ocorre rapidamente, o que dificulta ainda mais a difusão de íons metálicos no interior das 

membranas.   

Figura 24 – Curvas de C/C0 das membranas de quitosana na concentração de íons de cobre de 100 ppm 

(30 °C).  
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O experimento foi realizado mantendo a solução em contato só com um dos lados da membrana, 

ao final do experimento foi observado para as membranas de CS, CS16 e CS14 a presença de 

solução na área do reator que está em contato só com a membrana e que no início do 

experimento se encontrava seco. Isso pode ser relacionado com a capacidade de sorção dessas 

membranas com o aumento de íons em solução, evidenciando a capacidade de difusão de íons no 

interior da membrana. Esse evento não foi observado para as membranas heterogêneas, o que 

indica que sua capacidade de adsorção ocorre na camada superficial das membranas.  

Adicionalmente, o tempo de equilíbrio para o experimento realizado em baixa concentração (14 

ppm) e em alta concentração (100 ppm) para as membranas de CS16 e CS14 continuam a 

aumentar mesmo depois de 48 horas. A membrana de CS segue o mesmo comportamento das 

homogêneas para a concentração de 14 ppm, mas o aumento de íons reduziu o tempo de 
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equilíbrio para 15 horas. Esse efeito pode ser relacionado em função do efeito dos íons SO4
2- da 

solução interagir com os grupos disponíveis da quitosana, diminuindo sua capacidade de 

adsorção (Ghaee, A. et al. 2010). No caso das membranas heterogêneas o aumento de 

concentração de íons não provocou variação na capacidade de adsorção das membranas de 

CS30, contudo as membranas de CS5 foram mais susceptíveis a adsorver íons finalizando com 

um percentual de remoção de 22,4 % (ver Tabela 8). Esse fato pode ser justificado em função do 

processo de reticulação da membrana CS5, que foi reticulada pela imersão da membrana no 

agente reticulante por 5 minutos. Esse menor tempo de reticulação fez com que o processo de 

reticulação ocorresse em uma camada mais superficial da membrana em relação à obtida por 30 

minutos de reação (CS30). Esse fato associado com a maior concentração da solução de cobre 

possibilitou que mais íons de Cu2+ penetrassem na membrana aumentando a sua remoção.  

Outro fator que influencia o processo de adsorção é a temperatura. Os experimentos foram 

realizados a 15 e 30 °C utilizando concentração constante de cobre II (100 ppm). Na Figura 25, é 

possível visualizar as curvas de adsorção em função de C/C0 versus tempo para as membranas de 

quitosana a 15 °C. O comportamento é similar ao que ocorreu a 30 °C para as membranas de CS, 

CS16 e CS30. As membranas de CS14 e CS5 reduziram bruscamente a capacidade de adsorção, 

diminuindo de 53,9% para 37,8% e de 22,4% para 8,8%, respectivamente. Isso evidencia que o 

processo de adsorção é um processo endotérmico e que o aumento de temperatura melhora a 

capacidade de adsorção de íons metálicos (Kumar, M. et al. 2009).   
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Figura 25 – Curvas de C/C0 das membranas de quitosana na concentração de íons de cobre de 100 ppm 

(15 °C).  
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Aplicando as equações cinéticas de pseudo-primeira-ordem e de pseudo-segunda-ordem de 

forma não-linear foi possível determinar os parâmetros cinéticos listados na Tabela 8. 

Primeiramente, é possível observar que o modelo cinético de pseudo-primeira-ordem não 

forneceu bons valores de qe em relação aos valores obtidos experimentalmente e o coeficiente de 

correlação, R2, foram bem menor que os obtidos através do modelo cinético de pseudo-segunda-

ordem.  Desse modo, os resultados de regressão não-linear comprovaram que o mecanismo de 

adsorção de íons de Cu2+ segue o modelo de pseudo-segunda-ordem. A Figura 26 ilustra a 

capacidade de adsorção (Q) em função do tempo para as membranas estudadas e, seus 

respectivos fit. Esse resultado comprova que o processo de adsorção de íons de Cu2+ nas 

membranas de quitosana ocorre quimicamente, através da formação de complexos quelantes 

similar aos que foram previamente demonstrados na figura 8. Conforme mencionado nos estudos 

de adsorção de cloreto de cobre II, outros pesquisadores relatam que a presença de átomos de 

oxigênio e nitrogênio nas cadeias de quitosana permitem que ocorra facilmente interações com 

os íons metálicos formando complexos estáveis (Liang, Z.P. et al. 2005; Zhao, F. et al. 2013).    
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Tabela 8 – Parâmetros cinéticos de adsorção de íons Cu2+ pelas membranas de quitosana  

  Pseudo-primeira-ordem Pseudo-segunda-ordem 

  qe  

(mmol m2) 

k1 

 (h-1) 
R2 

qe  

(mmol m2) 

k2 

 (h-1) 
R2 

A
d

so
rç

ã
o
 d

e 
C

u
2
+
ío

n
s 

em
 3

0
 °

C
  

(1
4

 p
p
m

) 

CS 10,51 0,23 0,93 12,1 0,02 0,97 

CS16 9,42 0,13 0,95 11,2 0,01 0,98 

CS14 10,29 0,29 0,79 11,4 0,03 0,90 

CS5 2,70 0,38 0,83 3,0 0,16 0,76 

CS30 2,84 0,09 0,96 3,7 0,02 0,94 

A
d
so

rç
ã
o
 d

e 
C

u
2

+
 í

o
n

s 

em
 3

0
 °

C
  

  
(1

0
0
 p

p
m

) 

CS 46,95 0,49 0,75 50,8 0,014 0,90 

CS16 60,76 0,16 0,88 69,3 0,003 0,92 

CS14 59,25 0,14 0,89 68,9 0,003 0,94 

CS5 28,50 0,09 0,87 35,5 0,003 0,86 

CS30 6,27 5,42 - 6,2 20,9 - 

A
d
so

rç
ã
o
 d

e 
C

u
2

+
 í

o
n

s 

em
 1

5
 °

C
  

(1
0
0
 p

p
m

) 

CS 46,78 0,35 0,85 52,4 0,008 0,92 

CS16 72,30 0,12 0,98 87,3 0,001 0,98 

CS14 41,24 0,14 0,97 49,0 0,003 0,98 

CS5 12,17 2,33 0,76 12,6 0,36 0,97 

CS30 4,83 1,87 - 5,2 0,48 0,46 
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Figura 26 – Cinética de adsorção das membranas de quitosana na concentração de íons Cu2+ de 

14 ppm (a); 100 ppm e 30 °C (b); 100 ppm e 15 °C (c). 
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Para avaliar a influência da capacidade de difusão de partículas no interior da membrana, o 

modelo de difusão intra-partícula foi estudado. A Tabela 9 descreve os resultados obtidos para as 

membranas de quitosana. Primeiramente, avaliando os resultados do coeficiente de correlação R2 

nota-se que as membranas heterogêneas não foram bem representadas por esse modelo. O que 

evidencia que sua capacidade de remoção ocorre na camada mais externa das membranas de 

quitosana, conforme já foi mencionado. As membranas homogêneas apresentaram bons 

resultados de correlação para as concentrações de 14 e 100 ppm a 30 °C. Os resultados 

mostraram que o efeito do mecanismo de difusão intra-partícula foi mais pronunciado para essas 

membranas e, esse processo é justificado devido a interações físicas como a resistência da 
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membrana a entrada dos íons e a resistência da difusão intra-partícula; como também, devido a 

interações químicas (Cheng, Z. et al. 2010). O aumento da concentração de íons em solução (de 

14 para 100 ppm) também evidenciou significativamente o aumento da entrada de íons nas 

camadas mais internas das membranas como pode ser observado pelo aumento da razão kid de 

1,93 e 1,45 para 8,63 e 8,76 respectivamente para as membranas CS16 e CS14. Em relação à 

diminuição de temperatura, os resultados aplicados a esse modelo demonstram que para as 

membranas com maior grau de reticulação (CS14, CS5 e CS30) o processo dominante é 

atribuído as interações entre os íons de cobre II e a camada mais externa dessas membranas. 

Enquanto que, para as membranas CS e CS16 a diminuição de temperatura aumentou a 

capacidade de interações através da difusão intra-partícula. Desse modo, é possível constatar que 

a natureza da adsorção é dependente da concentração e da capacidade de interação química do 

adsorvente com o adsorbato (formação de complexos). 

  

Tabela 9 – Parâmetros cinéticos obtidos através do modelo de difusão intra-partícula. 

Membrana 

Adsorção de Cu2+ íons 

14 ppm  

(30°C) 

100 ppm 

 (30°C) 

100 ppm  

(15°C) 

kid R2 kid R2 kid R2 

CS 1,62 0,88 5,84 0,82 6,61 0,88 

CS16 1,93 0,98 8,63 0,93 11,35 0,90 

CS14 1,45 0,94 8,76 0,97 6,69 0,89 

CS5 0,35 0,33 4,16 0,85 0,52 0,62 

CS30 0,35 0,32 -0,11 0,08 0,34 -0,04 
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A Figura 27 corresponde às isotermas de equilíbrio de adsorção de íons Cu2+ nas membranas de 

quitosana. Os dados foram obtidos utilizando uma faixa baixa de concentração (ver região 

ampliada da região na Figura 27) e uma faixa alta de concentração de solução de sulfato de cobre 

II. Através desse gráfico pode-se notar que as membranas CS16 e CS14 obtiveram 

comportamento similar a membrana pura de quitosana (CS). E que a presença de agente 

sulfúrico nas membranas reticuladas homogeneamente não afetou sua capacidade de remoção de 

íons Cu2+, ainda mais que para a membrana de CS14 aumentou os valores de capacidade por área 

de membrana.  

 

Figura 27 – Isotermas de equilíbrio de Cu2+ íons. 
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Contudo, os dados já observados na cinética de reação e para os experimentos de adsorção de 

cloreto de cobre II mostram que as membranas CS5 e CS30 não aumentaram sua eficiência 

depois do processo de reticulação. O mesmo comportamento foi observado nos estudos de 

equilíbrio em que mesmo as membranas em contato com concentrações altas de íons cobre (400 

ppm), a sua capacidade de adsorção não foi eficiente. Outro fator, que é possível observar nesse 

gráfico de Q em relação à Ceq é que, mesmo em concentrações bastante elevadas de íons de 
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cobre os valores não atingiram equilíbrio. Esse fato está relacionado com o que foi discutido nos 

estudos de cinética de adsorção, já que nesse experimento a membrana se encontrava em um 

reator no qual um dos lados estava em contato com a solução contendo íons de cobre II e do 

outro lado da membrana estava um material inerte e seco. Desse modo, como a membrana possui 

essa capacidade de difusão de íons em seu interior o processo de adsorção não se concentra só 

em sua superfície e sim também na região interna da membrana. 

O comportamento de adsorção foi estudado utilizando as isotermas de equilíbrio de Langmuir e 

Freündlich. A Tabela 10 descreve os valores dos parâmetros obtidos das isotermas de adsorção 

utilizando as duas equações. A princípio os valores de correlação R2 para os dois modelos 

(Langmuir e Freündlich) resultaram em valores similares, apesar disso os valores de capacidade 

máxima Qmáx calculados pela isoterma de Langmuir para as membranas de CS, CS16 e CS14 

estão mais próximo dos valores de capacidade obtido experimentalmente. Enquanto que, para as 

membranas de CS5 e CS30 a isoterma de Freündlich descreveu melhor os resultados obtidos.   

 

Tabela 10 – Parâmetros das isotermas de adsorção para os íons Cu2+ pelas membranas de quitosana 

 

 

Langmuir Freundlich  

Qmáx 

(mmol/m2) 

 

b  

 

R2 kF  n R2 

CS 192,8 0,24 0,99 35,2 0,67 0,99 

CS16 155,9 0,29 0,99 32,7 0,64 0,97 

CS14 153,8 0,60 0,97 47,0 0,61 0,92 

CS5 713.921,7 9x10-6 0,88 5,6 1,14 0,92 

CS30 223.481,6 3x10-5 0,88 5,3 1,19 0,91 

 

Analisando os resultados da Tabela 10 para as membranas CS5 e CS30, o valor da constante de 

Freundlich, kF, baixo confirma a baixa capacidade de adsorção dessas membranas. O parâmetro 

n está relacionado ao grau de heterogeneidade do sistema. A literatura descreve que valores de 
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n>1 indica adsorção de forma heterogênea, isso quer dizer que o processo de adsorção ocorreu 

em uma superfície heterogênea com distribuição não uniforme dos íons sobre a superfície da 

membrana (Ghaee, A. et al. 2010; Zhao, F. et al. 2013). 

As membranas de CS, CS16 e CS14 seguiram o modelo de Langmuir e, esse descreve que o 

processo de adsorção ocorre em superfície homogênea onde a energia de todos os sítios é 

constante e cada sítio de adsorção só pode interagir com um adsorbato (Gerente, C. et al. 2007). 

Além disso, observando o coeficiente de partição (b) também denominado de constante de 

Langmuir, o seu valor aumentou para as membranas reticuladas e com o aumento da razão de 

agente reticulante (de CS16 para CS14). A constante de Langmuir representa a afinidade entre o 

soluto e o adsorvente, e quanto maior esse valor maior a força de interação. Isso quer dizer que 

mesmo que a membrana apresente maior capacidade de adsorção Qmáx não quer dizer que o fator 

de interação seja maior também. Desse modo, foi possível notar que o aumento de agente 

reticulante nas membranas de CS16 e CS14 melhorou o fator de interação entre os íons Cu2+ e a 

membrana e, não afetou significativamente a capacidade de adsorção (Qmáx).   

 

4.4 EXPERIMENTOS DE FILTRAÇÃO 

 

 As membranas utilizadas nesse experimento foram as membranas CS, CS16 e CS5. As 

membranas CS14 e CS30 não possuíam resistência hidráulica para realizar os experimentos, isso 

quer dizer que ao longo dos experimentos as membranas romperam. Primeiramente, as 

membranas foram intumescidas para atingir seu máximo de água absorvida já que como foi visto 

nos experimentos de intumescimento essas membranas têm uma grande capacidade de absorção 

de água. Esse procedimento facilitou o manuseio da membrana, além de eliminar qualquer 

contaminante solúvel em água que possa afetar o experimento. Logo após o procedimento de 

compactação das membranas foi realizado o estudo de permeabilidade em água. Os resultados 

são apresentados na Figura 28. 
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Figura 28 – Evolução de fluxo de água com a pressão para as membranas de CS, 

CS16 e CS5. 
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A princípio é possível observar que as membranas de CS em pressões a partir de 2 bar já 

apresentaram fluxo de água e, por isso foi realizado o experimento em pressões baixas. Isso 

ocorreu devido às membranas de CS serem densas e altamente hidrofílicas, resultado observado 

nos estudos de intumescimento em água (ver Figura 15), o que demonstra que a capacidade de 

difusão de água no interior da membrana ocorre de forma rápida (Baskar, D. and Sampath 

Kumar, T.S. 2009). Outro fato observado foi que para cada pressão estudada os valores de fluxo 

de água rapidamente se mantiveram constante. Isso indica que as membranas de CS possuem 

livre mobilidade nas cadeias o que permite a entrada de água em sua estrutura facilmente, desse 

modo as membranas de CS podem ser caracterizadas como membranas de nanofiltração.  

Após o processo de reticulação a capacidade de interação com água dessas membranas foi 

reduzida devido à formação das redes de entrecruzamento, além disso, 15 bar de pressão foi 

necessário para obter fluxo de água. Assim, as membranas de CS16 e CS5 possuem 

características de membranas aplicadas para processos de osmose reversa. Conforme as 

investigações de caracterização das membranas previamente realizadas, pode-se verificar que o 
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processo heterogêneo alterou significantemente a estrutura superficial das membranas de 

quitosana. Essa ausência de mobilidade nas cadeias associada com a diminuição da capacidade 

de absorção de água foi observada também na evolução do experimento, onde o aumento de 

pressão não proporcionou diretamente o aumento de fluxo.  

Através das curvas de fluxo de água versus a variação de pressão (Figura 28) foi calculado o 

coeficiente angular utilizando a região linear de cada curva, e esse valor representa a constante 

de permeabilidade (Lw). Analisando o comportamento das curvas e os valores calculados de 

permeabilidade (ver Tabela 11) pode-se classificar a membrana de quitosana como uma 

membrana de nanofiltração devido a sua facilidade de operação em baixas pressões. Entretanto, 

as membranas CS16 e CS5 são caracterizadas como membranas de osmose inversa, pois possui 

baixa permeabilidade á água e operam em pressões acima de 10 bar. 

 

Tabela 11 – Valores de permeabilidade 

Membrana 
Permeabilidade (Lw) 

(L m-2 h-1 bar-1) 

CS 0,12 

CS16 0,15 

CS5 0,04 

 

Após o estudo de permeabilidade foi selecionada a pressão de 15 bar para realizar os 

experimentos de filtração de solução de sulfato de cobre II. Nesta pressão é possível verificar a 

capacidade de filtração para todas as membranas em estudo (CS, CS16 e CS5). A Figura 29 

representa o comportamento do fluxo obtido com a solução de sulfato de cobre II e a Tabela 12 

descreve a relação entre o fluxo de sulfato de cobre II e o fluxo inicial (J). O fluxo da solução 

para a membrana CS sofre um comportamento diferente do ocorrido para CS16 e CS5. 

Inicialmente possui uma maior capacidade de fluxo na membrana, maior que obtido pela 

passagem de água e, logo apresenta um grande decaimento entrando em equilíbrio a partir de 4h 

de experimento. Esse evento pode ser associado a grande mobilidade das cadeias de quitosana 

quando em contato com a solução de sulfato de cobre II, que promove uma leve acidificação da 

solução causando a protonação dos grupos aminos que aumenta a distância entre as cadeias de 

quitosana. Esse aumento entre as cadeias de quitosana permite que mais solução passe através da 
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membrana e, ao mesmo tempo os íons da solução possam interagir com os grupos ativos da 

quitosana causando a diminuição de fluxo de solução através da membrana. Entretanto, as 

membranas de CS16 e CS5 mantiveram a relação de fluxo com o tempo constante em todo 

experimento. Comparando os valores de fluxo em água, é possível observar que a membrana de 

CS5 manteve a mesma resistência no processo, permanecendo valores de fluxo de 1,0 L/m2h. 

Como essa membrana possui caráter menos hidrofílico, a passagem da solução não provocou 

alterações na mobilidade das cadeias, que já se encontravam fortemente reticuladas dificultando 

a passagem de fluxo. A membrana de CS16 sofreu um leve aumento de fluxo do que se obteve 

em água de 1,8 para 2,5 L/m2h. Esse aumento está relacionado à presença de grupos aminos 

livres na cadeia de quitosana provocando interações com a solução e, também por isso os 

resultados de fluxo são relativamente maiores que para as membranas de CS5. Outro fato 

também observado, é que a membrana CS quando entra em equilíbrio possui valores de fluxo 

semelhantes aqueles da CS5. Isso quer dizer que a membrana CS a partir desse tempo possui seu 

máximo de saturação de íons tanto de SO4
2- quanto de Cu2+, e essas interações modificam a 

estrutura da membrana devido à formação de camadas com os íons adsorvidos aumentando a 

resistência e diminuindo o fluxo (Yeom, C.K. et al. 1998).  

 

Figura 29 – Evolução da permeação de solução de Cu2+
 (14 ppm) com o tempo. 
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A Figura 30 descreve o comportamento em percentual de retenção dos íons Cu2+ em função do 

tempo para as membranas de quitosana. A membrana CS mesmo mostrando variação de fluxo 

com o tempo de experimento, não apresentou variação na capacidade de retenção de íons Cu2+. 

Isso quer dizer que a membrana de CS possui seletividade em relação aos íons de SO4
2- em 

comparação aos íons Cu2+, devido a seu caráter catiônico em meio ácido. Desse modo, a 

capacidade de retenção dos íons de cobre mostrou um percentual bem menor em todo o 

experimento que para as membranas de CS16 e CS5. As membranas de CS16 e CS5 possuem 

percentual de retenção similar e, não há variação com o tempo de experimento. Os altos valores 

de retenção obtidos foram de 92 e 98 % para as membranas de CS16 e CS5, respectivamente. 

Esses resultados indicam que a formação de redes de reticulação torna o processo de filtração de 

íons de cobre eficiente.  

 

Figura 30 – Retenção de íons Cu2+ em função do tempo. 
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Para comprovar que os íons de Cu2+ foram retidos, foi monitorado os valores correspondentes ao 

concentrado, alimento e o permeado. Os resultados estão apresentados na Tabela 12. A Figura 31 

descreve o comportamento obtido de alimento e permeado com a variação do tempo. O gráfico 
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demonstra que praticamente a concentração do alimento não se altera em relação ao tempo de 

experimento que ocorre devido o procedimento ser realizado em recirculação, mantendo sempre 

constante a concentração da solução inicial. Os dados também mostram que entre as membranas 

reticuladas a CS5 possui maior capacidade de retenção de íons de cobre do que as CS16. Esse 

fato está relacionado com a menor capacidade de absorção de água da membrana CS5 após o 

processo de reticulação. O processo de adsorção na filtração em comparação com os 

experimentos de adsorção é mais vantajoso em função do sistema de fluxo permitir que os íons 

consigam interagir com os sítios internos e externos, tornando o processo mais rápido e eficiente. 

Salehi et al. realizou estudos de filtração com filmes finos de quitosana e quitosana com álcool 

polivinílico mostrando valores de retenção de íons de cobre de 90%. O autor descreve que no 

processo de filtração outros mecanismos também influenciam no processo de filtração, como por 

exemplo, a alta densidade das membranas de quitosana, o efeito da concentração de partículas 

que se depositam na superfície das membranas reduzindo o fluxo de solução na membrana 

(Salehi, E. et al. 2013).   

 

 

Figura 31 – Concentração de íons Cu2+ no permeado e no alimento. 
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Tabela 12 – Efeito da razão de fluxo e da concentração de Cu2+ no alimento, permeado e 

concentrado no processo de filtração. 

Membrana 
Permeado 

(mmol/L) 

Concentrado 

(mmol/L) 

Alimento 

(mmol/L) 

Rejeição (%) J 

(Jsal/Jwi) 

FR 

(Jwf/Jwi) 

CS 0,082 0,18 0,18 54,2 0,2 1,0 

CS16 0,015 0,20 0,19 92,2 0,9 0,97 

CS5 0,003 0,19 0,19 98,2 1,0 1,0 

 

O fluxo relativo corresponde a relação entre o fluxo final do experimento após a limpeza das 

membranas (Jw) e o fluxo de água inicial (Ji), ver dados na Tabela 12. Com essa relação é 

possível verificar se depois de limpa as membranas retornaram as suas características iniciais e, 

se é possível reutilizá-las. O fator de relação foi de praticamente 1 para todas as membranas, o 

que indica que após o tratamento de limpeza essas membranas apresentaram o mesmo fluxo de 

antes do experimento com sulfato de cobre II, podendo ser reutilizada. Para as membranas CS e 

CS16 esse comportamento está relacionado com a mobilidade das cadeias de quitosana, que 

conforme os íons adsorvidos são removidos das membranas as cadeias retornam as suas 

características iniciais facilitando o fluxo de água através das membranas. A membrana CS5 foi 

a que mais conseguiu reter a passagem de íons de cobre através da membrana, isso associado 

com sua baixa capacidade de adsorção desse metal, pode-se inferir que os íons foram retidos na 

sua camada mais superficial facilitando assim a sua limpeza. 

 Os experimentos de filtração sugerem que as membranas de quitosana reticuladas, possuem 

resistência hidráulica e eficiência no tratamento de águas contaminadas com íons de cobre II. 

Além disso, essas membranas podem ser reutilizadas o que torna o processo economicamente 

viável para o tratamento de águas residuais.
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 Da caracterização das membranas heterogêneas de FTIR-ATR, DRX, DTG e DSC foi 

possível evidenciar a formação das interações entre os grupos NH3
+ da quitosana com o 

SO4
2- do agente reticulante, como também mudanças na estrutura cristalina e a 

diminuição da estabilidade térmica. Enquanto que, para as membranas homogeneamente 

reticuladas as análises mostraram conformidade com as membranas de quitosana pura. 

Concluindo que o grau de reticulação é alto nas membranas heterogêneas e baixo nas 

membranas homogêneas. 

 Todas as membranas reticuladas reduziram sua capacidade de intumescimento. Além 

disso, o processo de reticulação deixou as membranas mais rígidas e quebradiças. 

 Tratando-se da adsorção de cloreto e sulfato de cobre II concluiu-se que a melhor 

capacidade de adsorção foi para a membrana de CS16 para todos os parâmetros 

estudados. As membranas heterogêneas possuem baixa eficiência na remoção. Em 

relação a quantificação dos íons de Cu2+ pode-se concluir que o método de condutividade 

pode ser utilizado para acompanhar o processo de adsorção no caso das membranas 

homogêneas de forma mais rápida e com baixo custo. Os estudos cinéticos para a 

adsorção de sulfato de cobre II, evidenciaram que o processo de adsorção segue a 

equação de pseudo-segunda-ordem e de difusão intra-partícula, para as membranas 

homogêneas. Dos estudos de equilíbrio conclui-se que as membranas de CS, CS16 e 

CS14 seguem o modelo descrito por Langmuir, enquanto que as membranas de CS5 e 

CS30 foram mais bem descritas através do modelo de Freündlich. 

 As membranas CS16 e CS5 possuem similaridade nas propriedades de filtração, tanto 

para permeabilidade de água quanto na capacidade de retenção de íons de Cu2+. E, quanto 

mais reticulada a membrana maior será sua capacidade de retenção de rejeitos, assim: 

CS<CS16<CS5.          

 Em geral, foram produzidas membranas de quitosana reticuladas ionicamente por dois 

diferentes processos de reticulação. O método do processo de reticulação influenciou nas 

propriedades finais das membranas obtidas. Membranas homogeneamente reticuladas 

possuem maior capacidade de remoção de íons de cobre II de soluções aquosas, sendo a 

melhor razão obtida para a membrana CS16. Membranas heterogeneamente reticuladas 

são mais recomendadas para experimentos de filtração de íons de cobre II.
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