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RESUMO 

Ao longo dos últimos 20 anos, a quantidade e composição da água residual proveniente das 

atividades de exploração e processamento do petróleo tem causado preocupação quanto aos 

riscos ambientais. Métodos, tais como filtração, osmose reversa, adsorção e oxidação química 

são comumente aplicados no tratamento destas águas. Entretanto, esses métodos podem 

apresentar limitações, como custo energético, espaço para instalação, geração de subprodutos, 

entre outras. Diante disso, surge como um material alternativo e de baixo custo, as membranas 

à base de biopolímeros. Dentro dessa classe, a quitosana, um polissacarídeo policatiônico 

obtido da quitina, vem sendo investigada. O presente trabalho teve como objetivo investigar os 

efeitos da adição do glicerol nas propriedades das membranas de quitosana e avaliar a sua 

aplicabilidade no tratamento de águas residuais.  O glicerol foi adicionado ao pó de quitosana 

em duas proporções (m/m) 10 % e 25 % e as membranas foram obtidas por casting. As 

membranas com glicerol foram denominadas CS10 e CS25, respectivamente. As membranas 

CS, CS10 e CS25 foram caracterizadas pelas técnicas de espectroscopia de absorção na região 

do infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX), microscopia de força atômica (AFM) e 

análises térmicas (TG/DSC). Também foram realizadas medidas de índice de intumescimento, 

propriedades mecânicas e adsorção de íons cobre. Pelas análises comparativas dos espectros de 

infravermelho foi possível confirmar a incorporação do glicerol. Fato também confirmado pelas 

técnicas de DRX e AFM. A partir do DRX, observou-se um aumento do percentual de 

cristalinidade para a CS10, enquanto que, na CS25 ocorre uma redução. Os estudos de topologia 

através de AFM corroboram esses efeitos. A presença do glicerol também afetou diretamente 

as propriedades mecânicas da quitosana: enquanto a CS25 possui maior ductilidade, a CS10 é 

mais rígida.  Os valores de índice de intumescimento para as membranas CS10 e CS25 em pH 

6 mostram que a presença de glicerol conferiu maior caráter hidrofílico às membranas. A 

membrana CS25, apresentou redução nos índices de intumescimento em pH 4 e pH 10, 

enquanto a CS10 teve os índices de intumescimento favorecidos nestes meios. Nos estudos de 

adsorção foram verificadas excelentes propriedades de adsorção, alcançando valores entre 0,17-

0,22 g.m-2, sendo a membrana CS25 mais eficiente para a remoção de cobre. A partir deste 

estudo foi possível considerar que o material tem potencialidades para a aplicação no tratamento 

de águas residuais da indústria do petróleo.  

Palavras-Chave: Quitosana. Glicerol. Sorção. Cobre. 

 



 

 

 

‘ 

ABSTRACT 

Over the past 20 years, the amount and composition of wastewater from oil exploration and 

processing activities has raised concerns about environmental risks. Methods, such as filtration, 

reverse osmosis, adsorption and chemical oxidation are commonly applied in the treatment of 

these waters. However, these methods may present limitations, such as, energy cost, space for 

installation, by-products generation, among others. Considering that, biopolymer based 

membranes appear as an alternative and low cost material. Within this class, chitosan, a 

polycationic polysaccharide obtained from chitin, has been investigated. The present work 

aimed to investigate the effects of the addition of glycerol on the properties of chitosan 

membranes and to evaluate its applicability on wastewater treatment. The glycerol was added 

to the chitosan powder in two ratios (w / w) 10% and 25% and  the membranes were obtained 

by casting. Glycerol membranes were named CS10 and CS25, respectively. The membranes 

CS, CS10 and CS25 were characterized by infrared absorption spectroscopy (FTIR), X-ray 

diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM), thermal analysis (TG / DSC).  Swelling 

index, mechanical properties, and copper adsorption capacity were also analyzed. Comparing 

the infrared spectra it was possible to confirm the glycerol incorporation. This fact was also 

confirmed by XRD and AFM. From the XRD, an increase in the percentage of crystallinity for 

CS10 was observed, while in CS25 a reduction occurred. AFM topology studies also 

corroborate these effects. The presence of glycerol also affects the mechanical properties of 

chitosan. While CS25 has higher ductility, CS10 is more rigid. The swelling index values for 

the membranes CS10 and CS25 at pH 6 showed that the presence of glycerol gives a higher 

hydrophilic character to the membranes. CS25 membrane showed a reduction in swelling 

indexes at pH 4 and pH 10, while CS10 had the swelling indexes favored in these media. In the 

adsorption studies, excellent adsorption properties were found, reaching values between 0.17-

0.22 g.m-2, and the CS25 membrane was more efficient for the removal of copper. Therefore, 

from this study it was possible to consider that the material has potentiality for the application 

in the wastewater treatment of the petroleum industry. 

Keywords: Chitosan. Glycerol. Sorption. Copper. 
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A importância do petróleo e seus derivados na sociedade moderna é bem reconhecida. 

No entanto, ao longo dos últimos 20 anos, a quantidade de efluente líquido gerado pelas 

atividades petrolíferas tanto em poço offshore como onshore é crescente (FAKHRU’L-RAZI 

et al., 2009). A água residual em campo petrolífero ou água produzida é uma mistura da água 

de formação, água re-injetada e produtos químicos usados durante a produção e o 

processamento do óleo (MACEDONIO et al., 2014). Com composição variada de componentes 

inorgânicos e orgânicos, a água produzida possui contaminantes como hidrocarbonetos, metais, 

metais pesados e materiais radioativos (ALLEY et al., 2011). O descarte deste efluente líquido 

pode acarretar a contaminação de superfícies e solos resultando em sérios problemas 

ambientais. Atualmente, as leis e regulamentações que controlam o descarte dos efluentes 

líquidos têm se tornado mais rigorosas e, consequentemente, vários trabalhos e artigos de 

revisão, como os citados a seguir, têm sido publicados utilizando diferentes metodologias  para 

tratamento de águas produzidas (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

Alguns métodos comumente aplicados em tratamentos da água residual são: 

coagulação, adsorção, oxidação química e técnicas bioquímicas (SONUNE; GHATE, 2004). 

Entretanto, esses processos químicos e biológicos são dificultados pelo alto custo, uso de 

substâncias tóxicas, espaço para instalação e produção de resíduos (CODAY; XU et al., 2014). 

Diante disso, surge como uma alternativa bastante promissora a utilização de membranas 

(FAKHRU'L-RAZI et al., 2009), pois métodos com membranas não requerem aditivos, incidem 

em baixo custo de energia e apresentam versatilidade quanto ao espaço. Dentro desta tendência, 

tem-se destacado os bioadsorventes, que são materiais econômicos e bastante efetivos, como a 

quitosana e seus derivados (WAN NGAH; TEONG et al., 2011). 

Por possuir capacidade de adsorção, devido à presença de grupos hidroxila e amino em 

sua estrutura química, a quitosana tem sido aplicada na remoção de contaminantes em efluentes 

industriais (JING et al., 2013; PRAKASH; ARUNGALAI VENDAN, 2016). Além disso, esse 

polímero é biodegradável, possui baixa toxicidade e se apresenta versátil as aplicações 

tecnológicas. A quitosana é um heteropolissacarídeo obtido a partir da reação química de N-

desacetilação da quitina, que é um polímero natural bastante abundante na natureza e pode ser 

extraído das carapaças e exoesqueletos de crustáceos, resíduos da indústria pesqueira (PEREZ; 

FRANCOIS, 2016; MEDEIROS BORSAGLI et al., 2015;LOPEZ-RUBIO et al., 2016).  

 Considerando o baixo custo do material de origem, sua disponibilidade local e sua 

natureza não poluente, a possibilidade de uso de quitosana se torna ainda mais relevante, visto 



14 

 

 

‘ 

que pode contribuir para métodos de tratamentos mais limpos e mais ambientalmente corretos 

(WANG, X. et al., 2016;GHAEE et al., 2012). Além disso, o interesse em desenvolver 

processos envolvendo membranas de quitosana se deve ao fato de efetuarem uma boa 

separação, possuírem uma rápida cinética, uma alta capacidade de adsorção e apresentarem 

possibilidade de reuso (SALEHI; DARAEI; SHAMSABADI, 2016). 

Constituída por unidades repetitivas de N-acetilglucosamina e glucosamina (GÁMIZ-

GONZÁLEZ et al., 2015), a quitosana é um copolímero bastante versátil para modificações 

químicas e físicas, o que a insere em um conjunto de biomoléculas de grande aplicabilidade em 

diversos ramos da ciência, tais como a biomédica e tecnológica (WANG, J.; CHEN, 2014). 

Como exemplo de modificação das propriedades físicas da quitosana, pode-se citar a adição de 

plastificantes, como o glicerol, com o objetivo de aumentar a mobilidade das cadeias e, 

consequentemente, conferir maior flexibilidade ao polímero (EPURE et al., 2011;TALJA et al., 

2007; LECETA; GUERRERO; DE LA CABA, 2013). 

Neste trabalho, pretendeu-se preparar membranas de quitosana combinadas com 

diferentes quantidades de glicerol, e caracterizar suas propriedades térmicas e mecânicas, assim 

como avaliar a possibilidade de uso deste material na remoção de contaminantes contidos em 

águas residuais da indústria do petróleo. 

A revisão bibliográfica apresenta aspectos teóricos relacionados ao biopolímero 

quitosana, às membranas de quitosana, aos agentes plastificantes combinados ao polímero e aos 

tratamentos de água residual usando membranas de quitosana. A parte experimental relata 

fielmente os procedimentos realizados, tanto na obtenção das membranas de quitosana, quanto 

na caracterização e aplicação desses materiais. A partir da caracterização e dos ensaios de 

adsorção de íons cobre, os resultados indicam uma visão quanto à aplicabilidade das 

membranas de quitosana no tratamento de águas residuais da indústria do petróleo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2 -  O B J E T I V O S   
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2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo preparar e caracterizar membranas de quitosana pura 

e em composições com glicerol, para avaliar a influência do plastificante nas propriedades 

térmicas e mecânicas e na capacidade de sorção de água e íons cobre.  

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

(a) - Caracterização do polímero através da determinação da massa molar viscosimétrica 

média, pelo ensaio de viscosidade, e do grau de desacetilação, pela titulação condutimétrica. 

(b)  - Desenvolvimento de uma metodologia para o preparo das membranas de quitosana 

com diferentes quantidades de glicerol. 

(c) -  Avaliação das propriedades físico-químicas, através das análises de Infravermelho, 

Difração de Raio-X, análises térmicas (Tg/DSC), Microscopia de Força Atômica (AFM), 

determinação de índice de intumescimento e propriedades mecânicas.  

(d) - Avaliação da capacidade de sorção de íons cobre, a partir de medidas de 

condutividade, para as diferentes membranas obtidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 -  R E V I S Ã O  B I B L I O G R Á F I C A  
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 A problemática referente ao aumento da quantidade de água residual proveniente das 

atividades de exploração e processamento do petróleo e gás, combinado com a rigidez das Leis 

e Regulamentações quanto ao descarte dos efluentes líquidos e os padrões requisitados em 

operações na indústria do petróleo, leva esta indústria a preocupação em desenvolver métodos 

de tratamentos que sejam eficientes e de baixo custo. Embora os métodos já aplicados 

apresentem uma boa eficiência, alguns possuem limitações operacionais, como espaço para 

instalação e custos com a energia. Com isso, métodos usando a tecnologia de membranas para 

garantir a qualidade da água vêm sendo mencionados amplamente, destacando-se membranas 

de biopolímeros e seus derivados. Dessa forma, os motivos aqui apresentados impulsionam o 

enfoque destes estudos na quitosana e suas características físico-químicas, enfatizando as 

aplicações deste biopolímero na fabricação de membranas e a sua combinação com agentes 

plastificantes, como o glicerol. A revisão também destaca as características da água produzida, 

os métodos de tratamentos e estudos que sustentam a aplicação de membranas de quitosana nos 

tratamentos da água residual. O primeiro tópico tem como foco a quitosana e suas 

características físicas e químicas, apresentando pontos relevantes quanto ao seu uso em 

aplicações industriais. 

  

 

3.1 QUITOSANA 

 

 

A quitosana é um heteropolissacarídeo que deriva da quitina, Figura 1(a), um dos polímeros 

naturais mais abundantes, predominantemente extraído de carapaças e exoesqueletos de 

crustáceos (RAVI KUMAR, 2000; LOPEZ-RUBIO et al., 2016). A quitosana é obtida pelo 

processo de desacetilação da quitina sob condições alcalinas ou desacetilação enzimática na 

presença da quitina deacetilase. Esses processos consistem na conversão de grupos acetamido 

(-NHCOCH3), das unidades de N- acetilglicosamina remanescentes, em grupos amino (-NH2) 

(KRAJEWSKA, 2004; GEORGE; ABRAHAM, 2006). Quando o grau de desacetilação (DD) 

é superior a 60%, considera-se que a quitina foi convertida em quitosana (CARONI, 2009).  

Quimicamente, de acordo com a Figura 1(b), a quitosana se apresenta na forma de um 

copolímero constituído por duas unidades estruturais, 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-
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acetamido-2-desoxi-D-glicopiranose, chamadas também, respectivamente de D-glicosamina e 

N- acetil-glicosamina, unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4), tendo em maior 

proporção a unidade D-glicosamina (DE LIMA et al., 2009). 
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Figura 1: Estruturas químicas da (a) Quitina e (b) Quitosana. 

 

A quitosana é uma base solúvel em ácidos fracos, devido ao valor de pKa do resíduo de D-

glicosamina ser em torno de 6,5. Em meio ácido ocorre a protonação dos grupos amino e a 

consequente repulsão eletrostática das cadeias, levando à solubilização da macromolécula e 

destruição de sua estrutura cristalina (LOPEZ-RUBIO et al., 2016). Dessa forma, o biopolímero 

geralmente é dissolvido em ácidos orgânicos, como o ácido acético e ácido fórmico. Dispersões 

de quitosana podem ser preparadas também com ácidos inorgânicos diluídos, tais como o ácido 

nítrico e ácido clorídrico (WANG, J.; CHEN, 2014). Vale ressaltar que uma característica 

singular deste biopolímero consiste no fato de apresentar caráter catiônico, em solução aquosa, 

já que a maioria dos polímeros naturais apresentam caráter neutro (celulose, dextrana, amido) 

ou aniônico (alginato, carragenina, xantana) (RINAUDO; Ã, 2006).  

As características físico-químicas da quitosana variam largamente com os recursos de 

origem e as condições químicas dos processos de desacetilação/acetilação que determinam o 

grau de desacetilação (DD) do polímero (KUMIRSKA et al., 2010). Outros fatores como massa 

molar média e distribuição das unidades estruturais também afetam as propriedades da 

quitosana. No entanto, o DD parece ser o parâmetro determinante nas características físico-

químicas como cristalinidade, comportamento mecânico e índice de intumescimento (MANO, 
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2008; MUCHA; PAWLAK, 2005). A determinação do DD e da massa molar média são muito 

relevantes para a caracterização das propriedades físico-químicas da quitosana. De acordo com 

a literatura, a determinação da massa molar pode ser feita através da espectroscopia de 

espalhamento de luz, cromatografia de permeação em gel e viscosimetria (HARISH 

PRASHANTH; KITTUR; THARANATHAN, 2002; SATO; YAMAMOTO, 2000). Já o grau 

de desacetilação é determinado por meio da espectroscopia de absorção nas regiões do 

ultravioleta e infravermelho (LIU et al., 2006; KASAAI, 2008), espectroscopia de ressonância 

magnética de hidrogênio (RMN 1H) (RAYMOND; MORIN; MARCHESSAULT, 1993), 

análise elementar (CHN) (DOS SANTOS et al., 2009), difratometria de raios-X (ZHANG, Y. 

et al., 2005), calorimetria diferencial de varredura (DSC) (GUINESI; CAVALHEIRO, 2006) e 

métodos titulométricos (DOS SANTOS et al., 2009). 

Nas últimas décadas, a quitosana tem se apresentado particularmente como um biomaterial 

interessante por suas propriedades antimicrobianas, além da biodegradabilidade e 

biocompatibilidade (LECETA; GUERRERO; DE LA CABA, 2013). Estas propriedades 

inserem a quitosana em diversas aplicações industriais, como as biomédicas (DASH et al., 

2011), cosméticas (LIBIO et al., 2016), tratamento de águas residuais (HOSSEINI et al., 2016), 

agricultura (KASHYAP; XIANG; HEIDEN, 2015)  e indústria de alimentos (KONG, C. et al., 

2015). 

O tratamento de águas residuais é uma das mais importantes aplicações tecnológicas das 

formulações à base de quitosana. Isto se deve as suas excelentes propriedades de adsorção de 

contaminantes e da sua versatilidade a modificações, decorrentes da sua alta densidade de 

grupos amino e hidroxila em sua cadeia. Estudos destacam a quitosana como um dos mais 

poderosos agentes de ligação de metais pesados, variando de acordo com o pH e força iônica 

do meio e tipo de contra-íon. Assim, águas contaminadas podem ser recuperadas usando a 

quitosana em mecanismos de sorção (ZHANG, L.; ZENG; CHENG, 2016; JING et al., 

2013;NEERAJ et al., 2016). Neeraj et al. (2016), por exemplo, empregaram nanopartículas 

magnéticas revestidas com quitosana na remoção de íons cobre em água residual. Eles 

encontraram que a capacidade máxima de adsorção (236,7 mg/g) foi observada em pH 6 com 

o tempo de contato de 30 min à 30ºC. Neste trabalho, os parâmetros termodinâmicos foram 

analisados também e o processo de sorção apresentou-se espontâneo e de natureza exotérmica, 

sugerindo que a adsorção de íons cobre foi presumivelmente uma sorção física (NEERAJ et 

al., 2016).    
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Estas operações de descontaminação podem ser realizadas usando quitosana sob a forma de 

pó, flocos, pérolas, hidrogéis, nanopartículas e nanofibras. No entanto, para a remoção de 

contaminantes o uso de membranas operando sob um gradiente de pressão ou concentração tem 

sido bastante investigado (THAKUR; VOICU, 2016). No próximo tópico será dado ênfase às 

aplicações da quitosana sob a forma de membranas.  

 

 

3.2 MEMBRANAS DE QUITOSANA 

 

 

Recentemente, o uso de membranas tem se apresentado como uma tecnologia 

promissora e difundida nos processos de purificação de água, devido às suas características 

em relação a métodos comumente utilizados, como adsorção, destilação e extração 

(MONDAL; DE, 2015; MERVE et al., 2015; TOUFAILY; HAMIEH; DUTOURNIÉ, 

2015). Entre as características vantajosas do uso de membranas estão a alta eficiência, baixo 

consumo de energia, economia de escala, fácil manuseio e manutenção e mínimo de 

supervisão (HOSSEINI et al., 2016). 

Membrana, por definição, consiste em uma barreira seletiva para certa espécie de 

partícula, molécula, íons de uma mistura complexa ou solução. Um dos seus principais 

funcionamentos, esquematizado na Figura 2, baseia-se na passagem de uma solução, com 

espécies a serem removidas, através da membrana onde as impurezas são retidas em sua 

superfície. Neste caso, a separação ocorre devido ao diâmetro médio dos poros da 

membrana que impede a passagem de partículas com dimensões maiores (THAKUR; 

VOICU, 2016). 
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Figura 2: Representação esquemática do processo de separação por membranas 

poliméricas. Adaptado de (THAKUR; VOICU, 2016). 

 

Nas últimas décadas, pesquisadores têm realizado estudos com membranas de quitosana em 

processos clássicos de separação, como a filtração, osmose reversa, ultrafiltração e 

nanofiltração (MACEDONIO et al., 2014). Estas aplicações com membranas de quitosana em 

processos industriais, como tratamento de efluentes líquidos, tornam-se atraentes devido ao 

baixo custo do material de origem, às características não poluentes que esse material possui 

(WANG, X. et al., 2016), além da alta eficiência na remoção de contaminantes, devido as 

interações químicas e físicas entre sítios da quitosana e compostos orgânicos e/ou íons 

metálicos, como ilustrado na Figura 3 (SALEHI; DARAEI; SHAMSABADI, 2016). Neste 

sentido, muitos estudos abordam as propriedades de adsorção das membranas de quitosana com 

estes contaminantes. 

 

Figura 3: (a) Interações eletrostáticas e ligações hidrogênio entre a quitosana e um 

corante; (b) coordenação de metais por grupos amino da quitosana. Adaptado de (SALEHI; 

DARAEI; SHAMSABADI, 2016) 
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X. Wang et al. estudaram membranas de quitosana finas microporosas, com estrutura 

de poros simétricos e interconectados, na remoção de íons cobre em baixa concentração. Os 

resultados dos experimentos apresentaram o material como bom adsorvente, com a capacidade de 

adsorção de íons cobre em torno de 87,5 mg.g-1. A regeneração e reuso das membranas de quitosana, 

realizado também neste estudo, mostram que este material ainda possui potencial para a remoção 

de metais pesados (WANG, X. et al., 2016). 

Outra investigação foi realizada por A. Ghaee et al. envolvendo membranas de quitosana 

macroporosas. Em um mapa de EDX, os autores verificaram que as membranas de quitosana 

possuem maior afinidade com íons cobre do que íons níquel. Nessa perspectiva, eles realizaram 

experimentos em sistemas bi componentes, constituído por íons cobre e níquel, e foi verificado 

um decréscimo na capacidade de adsorção de ambos os metais. Justificou-se o efeito pela 

competividade de íons e limitação de sítios de coordenação (GHAEE et al., 2012).   

Derivados de quitosana de baixa massa molar também foram estudados em processos 

de adsorção de íons cobre por P.O. Boamah et al. As análises estatísticas dos experimentos de 

adsorção indicaram que o fator de maior efeito nos valores de capacidade é a concentração 

inicial de cobre. As interações entre as concentrações de cobre, quantidade de adsorvente, pH 

e temperatura foram avaliados. Estes estudos permitiram concluir que o máximo de adsorção 

(86,37%) foi atingido na solução de pH 5, temperatura 5 °C, quantidade de adsorvente 0,1g e 

concentração de Cu de 3 mg.L-1 (BOAMAH et al., 2016). 

Vale ressaltar que estudos envolvendo membranas de quitosana também na remoção de 

compostos orgânicos, como os compostos fenólicos, vem sendo difundidos (MILHOME, et al., 

2009). 

Para a produção de membranas de quitosana, ocorre a combinação de etapas, como a 

evaporação do solvente, neutralização, reticulação e liofilização. Com as combinações dessas 

etapas pode-se formar membranas com diferentes propriedades (KRAJEWSKA, 2004). 

Membranas de quitosana são produzidas principalmente através do método casting, pelo 

qual o pó ou floco de quitosana é dissolvido em uma solução aquosa ácida, sendo esta solução 

vertida posteriormente em placas e secas em temperatura ambiente ou temperaturas mais 

elevadas. Depois de secas, normalmente as membranas são neutralizadas em solução diluída de 

NaOH (TAKARA; MARCHESE; OCHOA, 2015) ou imersa em um agente reticulante, para 

evitar a desintegração do material em soluções com pH<6,5 (MARQUES, et al., 2016).  
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 Uma outra técnica utilizada na produção de membranas é através da extrusão. No 

entanto, a priori esta técnica não pode ser aplicada a quitosana uma vez que esta se degrada 

antes do seu ponto de fusão. Uma alternativa é o preparo das membranas por meio  do método 

de compressão termomecânica a temperaturas relativamente baixas (80oC) (MATET et al., 

2015). Recentemente, esta técnica que usa o calor e a força mecânica, tem sido aplicada à 

quitosana na presença de polióis e ácido acético (EPURE et al., 2011).   

Destaca-se ainda o método de Knife coating, que consiste no espalhamento da solução 

do polímero a uma determinada velocidade sobre uma placa, com o uso de uma lâmina. Sendo  

a placa posteriormente  colocada em estufa para secagem (SOUZA et al., 2013). 

Entre os métodos apresentados, o método casting é o mais aplicado na fabricação de 

membranas de quitosana. Entretanto, as membranas resultantes desse método são frágeis em 

pequenas espessuras e, no caso de espessuras maiores, observa-se o aumento da tensão interna 

e da rugosidade. (EPURE et al., 2011). Diante dessa insatisfação, torna-se necessário o uso de 

agentes plastificantes com a intenção de melhorar as propriedades mecânicas, ampliando assim 

a faixa de aplicação das membranas. O próximo tópico será focado nos agentes plastificantes. 

 

 

3.3 AGENTES PLASTIFICANTES 

 

 

Os plastificantes são aditivos empregados em alguns polímeros com o objetivo de 

conferir flexibilidade, e em alguns casos, melhorar a processabilidade do material. Os agentes 

plastificantes devem apresentar pureza, baixa toxicidade, baixa exsudação, resistência à 

irradiação com luz ultravioleta e visível, ausência de cor e odor. Fisicamente, em polímeros 

termoplásticos, o plastificante reduz a viscosidade do fundido, abaixa a temperatura de 

transição vítrea e diminui o módulo de elasticidade. Quimicamente, o plastificante atua 

reduzindo as interações intermoleculares, como na Figura 4, não alterando a estrutura química 

ou molecular do polímero, tendo em vista que as interações são de segunda ordem. Dessa forma, 

para que ocorra esta atuação é necessário que o plastificante possua compatibilidade, ou seja, 

que haja certa similaridade em termos de interação (RABELLO; DE PAOLI, 2013).  
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Figura 4: Interações físicas (a) polímero-polímero e (b) polímero-plastificante  

 

Como um solvente, o plastificante penetra entre as cadeias do polímero, solvatando-as e 

quebrando os pontos de interações polímero-polímero, efeito elucidado na Figura 4. As 

moléculas dos plastificantes entram em equilíbrio dinâmico com as macromoléculas, 

interagindo com os dipolos do polímero, pois possuem também uma extremidade positiva e 

negativa, se posicionando entre as cadeias, reduzindo as interações intermoleculares e 

aumentando-se assim a flexibilidade (JÚNIOR et al., 2002). Com baixos teores de plastificantes 

pode-se resultar no aumento da resistência tênsil e no módulo de elasticidade, bem como, uma 

diminuição na elongação e na resistência ao impacto, caracterizando assim como a 

antiplastificação (RABELLO; DE PAOLI, 2013). A antiplastificação é o comportamento que 

se configura como efeito reticulador, que conduz ao aumento da cristalinidade e maior rigidez 

em filmes de polímero-plastificante. Isso ocorre devido às fortes interações polímero e 

plastificante resultarem no decréscimo do volume livre do sistema e na redução da mobilidade 

molecular das cadeias do polímero (LIU, H. et al., 2013). 

A adição de plastificantes com baixa massa molar em biopolímeros amorfos, como a 

quitosana, pode atribuir ao material o aumento do volume livre na matriz e da mobilidade 

molecular. Consequentemente, estes aditivos reduzem a tensão de deformação, a dureza, a 

densidade, a viscosidade e a carga eletrostática do biopolímero, ao mesmo tempo que confere 

um aumento da flexibilidade na cadeia e da resistência mecânica. Com isso, o uso de agentes 

plastificantes na quitosana, principalmente na produção de embalagens, vem sendo bastante 

investigado (FUNDO et al., 2014; KAMMOUN et al., 2013). 
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Na quitosana, a estrutura cristalina é estabilizada por ligações hidrogênio, onde o grupo 

acetamida possui maior papel na formação de ligações de segunda ordem entre cadeias 

adjacentes, fazendo com que a estrutura da quitosana em um filme possua muita dependência 

com o tipo e a quantidade de plastificante (FUNDO et al., 2014). Comumente, os plastificantes 

citados em trabalhos com quitosana são os polióis, como por exemplo, o glicerol, sorbitol e 

xilitol, cujas fórmulas estruturais químicas são apresentadas na Figura 5 (MATET et al., 2013).  

(a)                                                   (b)                                                 (c) 
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Figura 5: Estruturas químicas: (a) Glicerol (b) Sorbitol (c) Xilitol. 

 

Dentro dessa classe, o glicerol é o mais utilizado, devido a sua boa eficiência em 

plastificação, grande disponibilidade e também a baixa exsudação (EPURE et al., 2011). Outras 

classes de plastificantes, como os poliméricos, podem ser empregados no preparo de quitosana 

plastificada (VLACHA et al., 2016; KAMMOUN et al., 2013).  

O 1,2,3 propan-triol, comumente chamado de glicerol, é um líquido viscoso, incolor 

inodoro, higroscópico, com solubilidade em solventes polares, apresentando ponto de ebulição 

de 290 ºC e densidade de 1,261 kg.L-1. O glicerol possui três hidroxilas responsáveis por suas 

características hidrofílicas (KONG, P. S.; AROUA; DAUD, 2016). Tradicionalmente, o 

glicerol é produzido pela saponificação de triglicerídeos (QUISPE; CORONADO; 

CARVALHO, 2013). Sinteticamente, o uso de propileno para a produção de glicerol também 

é aplicado com diversas rotas (HU et al., 2012).  

Por sua importância global, a síntese do biodiesel faz com que os outros mecanismos 

para produção do glicerol não sejam economicamente benéficos em escalas industriais, já que 

este poliol é um subproduto gerado em larga escala na produção de biodiesel, como indicado 

na reação química da Figura 6. No entanto, o glicerol proveniente desta síntese vem associado 

com impurezas, como metanol e água, necessitando, de posterior purificação. Apesar do baixo 

custo de produção do glicerol, o seu tratamento é caro principalmente para pequenas e médias 
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indústrias (WNRW ISAHAK, ISMAIL M, YARMO MA, JAHIM JM, 2010). Assim, 

pesquisadores vem estudando a aplicação de glicerol cru, por exemplo, na tecnologia de 

polímeros (KONG, P. S.; AROUA; DAUD, 2016). 
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Figura 6: Síntese de biodiesel. 

 

Virginia et al. (2011) estudaram filmes de quitosana plastificados com glicerol 

preparados via tratamento termomecânico. Neste trabalho, o glicerol foi adicionado em 

concentração fixa de 25 % e os efeitos da adição nas propriedades mecânicas e na capacidade 

de absorção de água do polímero foram estudados. Os autores observaram que, com a adição 

do glicerol, houve um aumento da elasticidade do polímero e a redução da tensão de ruptura. A 

capacidade de absorção de água foi favorecida, devido ao aumento da hidrofilicidade da mistura 

(EPURE et al., 2011). 

I. Leceta et al. (2013) desenvolveram filmes de quitosana através do método casting, 

usando diferentes concentrações de glicerol. Foi observado que com a adição do glicerol os 

filmes tornaram-se mais flexíveis e com maior caráter hidrofílico. Outra propriedade 

modificada pela a presença de glicerol foi a resistência à radiação ultravioleta, indicando que o 

material retarda a degradação de produtos pela radiação. Além disso, as propriedades de 

barreira aos vapores de água e gás oxigênio se mantiveram mesmo com adição do glicerol 

(LECETA; GUERRERO; DE LA CABA, 2013) 
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Joana et al. (2014) investigaram os efeitos do glicerol em quitosana avaliando as 

propriedades micro estruturais e dinâmica molecular de filmes poliméricos, através de 

microscopia eletrônica de emissão (TME) e ressonância magnética nuclear (NMR). Os 

resultados deste estudo confirmam uma relação entre as quantidades de glicerol adicionados e 

a composição do filme, enquanto que a razão polímero/plastificante influenciou a espessura e 

também sua estrutura. Estes resultados foram confirmados por TME. Já a NMR permitiu a 

compreensão do rearranjo molecular do filme. Pela Análise da água e do glicerol na 

microestrutura dos filmes, foi verificado que, a água possui movimento livre na matriz do 

polímero, enquanto que o glicerol apresenta um movimento mais limitado, principalmente 

aqueles ligados a cadeia de quitosana (FUNDO et al., 2014). 

Em outro estudo, Joana et al. (2015) investigaram através da NMR a relação entre o 

tempo de relaxação molecular do filme de quitosana, a sua microestrutura e também suas 

propriedades funcionais. Os resultados mostraram que existe uma relação entre o tempo de 

relaxação e as propriedades macroscópicas. Além disso, foi observado também que, devido à 

interação de moléculas de glicerol com as cadeias de quitosana, ocorre a redução das interações 

intramoleculares e o aumento do volume livre, facilitando a mobilidade molecular (FUNDO et 

al., 2015).  

Associando as excelentes características da quitosana com o melhoramento das 

propriedades mecânicas, devido à adição de plastificantes, o uso desse biopolímero se apresenta 

ainda mais versátil na aplicação de tratamento de efluentes líquidos da indústria do petróleo. 

Tendo em vista que membranas de quitosana podem ser aplicadas em sistema de permeação ou 

em processos de adsorção combinadas com outros processos de tratamento. O próximo tópico 

tem como foco tratamentos de efluentes líquidos da indústria do petróleo. 

 

 

 

3.4 TRATAMENTOS DE ÁGUA RESIDUAL 

 

Nas últimas 2 décadas, observou-se um aumento na geração de água produzida 

decorrente tanto das atividades offshore como das atividades onshore, como mostrado na Figura 

7. Recentemente, por exemplo, a produção de água produzida alcançou 250 milhões de barris 
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por dia, sendo cerca de três vezes maior que o volume produzido de óleo. Este efluente líquido, 

possui poluentes, alguns indicados na tabela 1,  como hidrocarbonetos, metais, metais pesados 

e materiais radioativos, podendo resultar em sérios problemas ambientais e operacionais 

(ALLEY et al., 2011). Vale ressaltar que a composição do efluente depende da formação 

geológica, do tempo de vida do reservatório e das características químicas do óleo produzido 

(FAKHRU'L-RAZI; PENDASHTEH et al., 2009). 

 

 

Figura 7: Volume de água produzida pelas atividades de onshore e offshore ao longo dos 

últimos 20 anos. Adaptado de (FAKHRU'L-RAZI; PENDASHTEH et al., 2009). 

Tabela 1: Concentrações de alguns componentes encontrados em Água Produzida. 

(ALLEY et al., 2011). 

Contaminantes Concentrações 

Sódio 23.000–57.300 mg/L 

Cobre 22–82 μg/L 

BTEX 0.068–578 mg/L 

Fenóis 0.4–23 mg/L 

 

A água de descarte e a água de reuso requerem processos de tratamento a fim de se 

apresentarem adequadas, conforme padrões estabelecidos pelos órgãos regulatórios e as 

necessidades operacionais da indústria do petróleo (IGUNNU; CHEN, 2014; ZHENG et al., 

2016). O tratamento da água residual em seu conjunto é formado por métodos físicos, químicos 

e biológicos (HORNER; CASTLE; RODGERS, 2011). Geralmente, os métodos de tratamento 

de água residual são distribuídos em tratamentos primário, secundário e terciário (SONUNE; 

GHATE, 2004). 
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 Os tratamentos primário e secundário consistem apenas em métodos clássicos. Já os 

terciários contemplam tanto os métodos clássicos quanto os avançados. Como ilustrado na 

Figura 8, inicialmente, ocorre um tratamento preliminar nos separadores, para separação do 

óleo e gás, o que resulta na formação da água residual. Para a purificação da água ocorre o 

direcionamento do efluente aos tratamentos primário e secundário, que envolvem métodos 

clássicos combinando a gravitação, o uso de hidrociclones e a flotação para remover óleo e 

sólidos dispersos. A fim de aumentar ainda mais a qualidade da água, remove-se, por meio dos 

tratamentos terciários, compostos orgânicos e inorgânicos presentes no líquido. Os tratamentos 

terciários são constituídos por métodos clássicos e métodos avançados. Os métodos clássicos 

envolvem os meios de filtração e adsorção. Já os métodos avançados enquadram os processos 

de oxidação avançada e tecnologias de membranas (JUDD et al., 2014). 

 

 

 

 

Figura 8. Métodos de Tratamento de água produzida. Adaptado de (JUDD et al., 2014) 

 

Devido às limitações de alguns métodos citados acima, o uso de membranas para o 

tratamento da água residual tornou-se muito atraente neste século. As membranas baseiam-se 

em processos de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Além disso, o 

uso combinado destes processos tem sido bastante investigado no tratamento de água 

produzida, a fim de torná-la adequada para o reuso ou descarte. Com isso, estudos com 

membranas em diferentes faixas de tamanhos de poros tem apresentado susceptibilidade a 
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contaminantes e aplicação operacional diferentes nos processos de tratamento, conforme Figura 

9 (ALKHUDHIRI; DARWISH; HILAL, 2013). 

 

 

 

Figura 9. Processos de tratamentos com membranas para diferentes faixas de tamanhos 

de poros. Adaptado de (ALKHUDHIRI; DARWISH; HILAL, 2013). 

 

Alkhudhiri; Darwish; Hilal (2013) usaram membranas de politetrafluoretileno com 

diferentes tamanhos de poros no tratamento de água produzida. A membrana com tamanho de 

poro de 0,2 µm teve uma eficiência na remoção de sais entre 99,99-99,98% e entre 98,6-98,1% 

para orgânicos. Por outro lado, a membrana com 1 µm apresentou eficiência na remoção dos 

sais entre 97,8-97,1% e entre 96,1-95,5% para orgânicos (ALKHUDHIRI; DARWISH; 

HILAL, 2013). Um outro estudo, agora usando membranas de poli- fluoreto de vinilideno no 

tratamento de água produzida pela Destilação de Membranas foi apresentado por 

MACEDONIO et al. (2014). A eficiência da remoção de sais atinge 99,6% e a eficiência na 

remoção de orgânicos foi acima de 90%  (MACEDONIO et al., 2014).   

Como visto os métodos baseados em separação por membranas se apresentam bastante 
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promissores (FAKHRU'L-RAZI; PENDASHTEH et al., 2009).  Neste sentido, tendo em vista 

as excelentes propriedades da quitosana, estudos abordam as suas propriedades de adsorção e 

destacam suas características reforçando a sua aplicabilidade em tratamento de águas. 

Estudos conduzidos por Cestari et al. (2005) determinaram parâmetros cinéticos e de 

equilíbrio para adsorção de íons cobre usando membranas modificadas de quitosana, em 

diferentes temperaturas. Neste estudo determinou-se também os estágios da adsorção, aonde o 

primeiro estágio pode ser atribuído à transferência de íons Cu(II) da solução aquosa para a 

superfície das membranas. O outro estágio consiste na difusão pelos poros das membranas e na 

interação com os sítios ativos da quitosana (CESTARI; et al., 2005). 

Liu et al. (2013) realizaram uma revisão relatando informações sobre o uso de quitosana 

e quitosanas modificadas e apresentando uma potencialidade na remoção de íons metálicos, 

corantes e proteínas em soluções aquosas e residuais. Como conclusão, o estudo, indica que o 

tipo de modificação química e física desenvolvida no biomaterial reflete no tipo de 

contaminante que terá uma remoção com maior eficiência (LIU et al., 2013). 

Outros estudos têm apresentado materiais à base de quitosana para descontaminação 

de efluentes. Gamage et. al. (2007) relacionaram os graus de desacelitação da quitosana com a 

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

desacetilação maior é a eficiência em remover esses íons metálicos do efluente, indicando que 

a adsorção ocorre preferencialmente pelos grupamentos amino. Neste trabalho adsorvente à 

base de quitosana chega a remover cerca de 98% de Cu (II) (GAMAGE et al., 2007).  

Estudos têm sido realizados utilizando quitosana também como adsorvente de 

compostos orgânicos. Milhome et al. (2009) 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, et al., 2009). Ali et al. (2012) fizeram 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 viáveis, ainda mais a 

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

2012).  

A adsorção é um dos métodos mais eficientes, econômicos e largamente utilizados na 

remoção de contaminantes presentes em águas residuais. No próximo tópico será dado ênfase 

à teoria dos processos de adsorção. 
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3.5 ESTUDOS DOS PROCESSOS DE ADSORÇÃO 

 

 

A adsorção consiste no acúmulo ou concentração de uma fase do adsorvato na 

superfície interfacial da fase do adsorvente. Os processos de adsorção podem ser de natureza 

física e/ou de natureza química. Na adsorção física, as interações são eletrostáticas e reversíveis 

e os adsorvatos mantêm suas características. Já na adsorção química, ocorre a formação de 

ligações químicas entre o adsorvente e o adsorvato, de forma que a reversibilidade se torna 

difícil. Entretanto, a maioria dos processos de adsorção envolve a combinação da adsorção 

física e química. Com isso, para uma maior compreensão do processo, usam-se modelos 

matemáticos para descrever os mecanismos e determinar parâmetros de equilíbrio e cinético 

(WONG et al., 2004; CARONI et al., 2009). 

 Quando o adsorvente entra em contato com o adsorvato, o processo de sorção ocorre até 

atingir o estágio de equilíbrio. Nesta parte do processo, a capacidade de adsorção no equilíbrio 

é alcançada. A capacidade de adsorção, expressa em mol.Kg-1 ou Kg. Kg-1, indica a quantidade 

de íons ou moléculas que o adsorvente remove da solução e pode ser calculada seguindo a 

Equação 1(MORAIS et al., 2007). 

 

𝑄 = [(
𝐶𝑖 − 𝐶𝑒

𝑚
) × V]                                                                                                                           (1) 

 

Onde Ci, Ceq e V correspondem à concentração inicial, concentração no equilíbrio e volume da 

solução, respectivamente. 

Em processos de adsorção onde a solução só entra em contato com um dos lados da 

membrana, a massa do adsorvente (m) é substituída pela área da superfície (A) exposta a 

solução. Dessa forma, a capacidade de adsorção segue de acordo com a Equação 2 

(ARSUAGA; LÓPEZ-MUÑOZ; SOTTO, 2010). 
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𝑄 = {[
(Ci − Ce) − (Cf − Cb)

A
]} × 𝑉                                                                                                  (2) 

                              

 

Neste experimento, são considerados os erros causados pela evaporação do solvente, 

que afeta diretamente a concentração no equilíbrio. Por isso, considera-se na Equação 2 as 

concentrações do experimento denominado de branco, Cf e Cb, concentração final e 

concentração do branco, respectivamente (MARQUES, 2015). 

Com os dados de capacidade de adsorção e as equações integradas de velocidade, 

denominadas de modelos cinéticos, é possível estudar os efeitos do tempo na adsorção, 

determinar os parâmetros cinéticos e elucidar os mecanismos de sorção (CARONI et al., 2009). 

Os modelos matemáticos mais utilizados na literatura são o modelo de pseudo-primeira ordem, 

conhecido também por modelo de Lagergren, e o modelo de pseudo-segunda ordem, proposto 

por Ho e Mickay em 1999 (HO; MCKAY, 1999). 

A Equação 3 descreve o modelo cinético de pseudo-primeira ordem numa adsorção de 

líquido em um sólido. Estudos indicam que o modelo representa o processo de adsorção para 

estágios iniciais (RUDZINSKI; PLAZINSKI, 2008). 

 

          

𝑑𝑞(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾1  × (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 )                                                                                                                       (3) 

 

Onde, qe e qt são as capacidades de adsorção no equilíbrio e no tempo t, respectivamente, 

e K1 é a constante de velocidade para pseudo-primeira ordem. 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem é descrito pela Equação 4. A partir da 

equação é possível descrever todo o processo de adsorção, não se limitando a tempos mais 

longos. Além disso, o modelo permite presumir que a adsorção ocorre entre o adsorvato e o 

sítio ativo do adsorvente, se caracterizando assim como uma quimissorção (HO; MCKAY, 

1999). 
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𝑑𝑞(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾2  × (𝑞𝑒 − 𝑞𝑡 )

2                                                                                                                 (4) 

 

Sendo, K2 a constante de velocidade para o modelo de pseudo-segunda ordem. 

Os estudos cinéticos propõem que o processo de adsorção para sólidos é determinado 

pelas seguintes etapas: Inicialmente, ocorre a difusão de íons ou moléculas da fase contínua 

para a interface líquido/sólido, etapa denominada de difusão externa. Em seguida, as espécies 

envolvidas no processo são difundidas na superfície do sólido, que é a difusão superficial. 

Depois, os íons ou moléculas são adsorvidas no interior dos poros, que é a difusão interna. E, 

finalmente, ocorre a reação entre o adsorvato e os sítios reativos do adsorvente, etapa 

considerada como adsorção química (CHEUNG; SZETO; MCKAY, 2007). 

 Comumente, a análise cinética da difusão é dada pelo modelo de difusão intrapartícula, 

conforme a Equação 5. 

 

𝑞𝑡 = 𝑘𝑖𝑑𝑡𝑚                                                                                                                                     (5) 

 

Onde, Kid é a constante de difusão intrapartícula e m indica o mecanismo de sorção. Quando o 

valor de m é igual a 0,5, a difusão é a etapa determinante para o processo. Para valores 

inferiores, sugere-se que a adsorção e a difusão contribuem na velocidade do processo 

(CARONI et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
4 -  M E T O D O L O G I A  E X P E R I M E N T A L  
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4.1  MATERIAIS 

 

 

A quitosana utilizada foi obtida da Polymar LTDA. Com grau de desacetilação de 85%, 

determinado por titulação condutimétrica, como descrito na literatura (DOS SANTOS et al., 

2009), viscosidade intrínseca [η]= 0,325 L.g-1 e massa molar viscosimétrica média MV=1,7 x 

105 g/mol, determinada pela equação de Mark– Houwink–Sakurada (SATO; YAMAMOTO, 

2000).  Ácido acético glacial (P.A. 99,7 %, LABIMPEX Ind. e Com. de Prods. para Lab. 

LTDA., Brasil), Hidróxido de sódio (NaOH P.A. 97 %, Cromato Produtos Químicos LTDA., 

Brasil), Glicerol (P.A. 99,5%, Vetec Química Fina LTDA., Brasil), Cloreto de cobre di-

hidratado (CuCl2.2H2O P.A, Jand Química Ind. E Com. de Prod. Químicos LTDA), e Ácido 

sulfúrico (H2SO4 P.A. 95-99%, Vetec, LTDA., Brasil) foram usados como recebidos. 

 

 

4.2   PREPARO DA SOLUÇÃO DE QUITOSANA 

 

 

Para obter uma solução 2% (m/v) de quitosana, o polímero, em pó, foi pesado e dissolvido 

em uma solução de ácido acético 2% (v/v) por 24h, sob agitação mecânica, em um orbital 

shaker, modelo OS 10 basic, produzido pela IKA, Laboratory Equipment. A solução resultante 

foi filtrada utilizando filtro de náilon e, posteriormente, filtro Millipore® Millex com diâmetro 

de poro de 0,40 μm, para retenção de impurezas. 

Os métodos de preparação descritos a seguir para as membranas CS, CS10 e CS25 e 

ilustrado de forma simplificada na Figura 10 foram experimentalmente definidos, com base, 

nas observações das características físicas e da solubilidade em água das membranas obtidas 

por diferentes métodos. 
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Figura 10: Esquema simplificado do Método de Preparação das Membranas de 

quitosana pura e quitosana com glicerol. 

 

 

 

4.3  PREPARO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA 

 

 

Alíquotas de 25 mL da solução de quitosana, preparada conforme a descrição em 4.2, foram 

vertidas em placas de Petri, e mantidas em temperatura ambiente por cerca de 3 dias para a 

evaporação do solvente. Em seguida, as membranas de quitosana foram removidas das placas, 

colocadas em um dessecador ligado a bomba ao vácuo por 30 minutos e neutralizadas pela 

imersão em NaOH 1% por 1 minuto. Posteriormente, foram lavadas com água destilada e secas 

em extensor à temperatura ambiente. Armazenou-se as membranas em dessecadores. E essas 

membranas foram denominadas de CS. 
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4.4  PREPARO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA COM GLICEROL 

 

 

A quitosana em pó foi misturada com o glicerol PA em concentrações de 10 e 25% (m/m). 

Em seguida, a mistura foi dissolvida em solução de ácido acético 2% (v/v), por 24 horas, sob 

agitação mecânica, obtendo uma solução 2% (m/v) de quitosana. Posteriormente, a solução 

resultante foi filtrada, como descrito em 4.2. Em seguida as alíquotas da solução foram vertidas 

em placas de Petri deixando-as secar a temperatura ambiente por 3 dias. Depois as membranas 

foram submetidas a neutralização e secagem, conforme a descrição em 4.3. Essas membranas 

foram denominadas de CS10 e CS25, para 10 e 25% de glicerol, respectivamente.  

 

 

4.5   CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

Os espectros de infravermelho das membranas CS, CS10 e CS25 foram obtidos usando 

Espectrômetro de Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), modelo: IRAffinity - 1, 

fabricado pela Shimadzu; acoplado a um módulo HATR MIRacle com prisma de ZnSe, 

produzido pela PIKE Technologies, pertencentes à Central Analítica do Instituto de 

Química/UFRN. Os espectros foram obtidos na faixa de 700-4000cm-1, com número de 

varreduras 32 e resolução 4 cm-1.  

 A morfologia das membranas foi estudada pela difração de raios-X com um difratômetro 

da Shimadzu XRD-7000, radiação CuK α, λ = 1,5406Å, situado no Laboratório de Peneiras 

Moleculares (LABPMOL); com variação angular 2θ de 3º a 45º, velocidade de varredura 2° 

min-1 e passo 0,02°. Determinou-se as áreas dos picos, correspondente as regiões cristalinas 

(Ac) e a área total do difratograma, correspondente a soma das áreas das regiões cristalinas e 

amorfas (At), a partir de cálculos de integração, usando operações no programa Origin Pro 9. 

Os valores obtidos foram lançados na Equação 6, para determinação do percentual de 

cristalinidade (XC). 
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XC = (
𝐴𝐶

𝐴𝑡
) × 100                                                                                                                          (6) 

Os dados de rugosidade e os estudos de topologia em escala nanométrica foram obtidos pela 

técnica de Microscopia de Força Atômica (AFM), usando um microscópio de força atômica, 

modelo SPM-9700 em modo dinâmico, produzido pela Shimadizu, Localizado no Laboratório 

de Caracterização Estrutural de Materiais– Departamento de Engenharia de Materiais/UFRN, 

operando na frequência de ressonância de 320 KHz e velocidade de varredura 1 Hz. A área 

varrida foi de 10µm x 10µm. 

Os índices de intumescimento das membranas foram determinados gravimetricamente, 

utilizando uma balança, da Micronal S/A Mettler Toledo, modelo AL204. As membranas foram 

inicialmente pesadas para a determinação da massa inicial e depois foram imersas em meio 

aquoso à temperatura ambiente. A cada 5 minutos no intervalo de 30 minutos a membrana foi 

retirada do meio aquoso e, com o auxílio de papel toalha foi removido o excesso de solução e 

novamente pesada. Esse procedimento foi repetido a cada hora até completar 12 horas de 

experimento. Depois foram também realizadas medidas em 24 e 48 horas. O índice de 

intumescimento (I) foi calculado conforme a equação 7. 

 

 

𝐼 = [
(𝑚𝑡 − 𝑚0)

𝑚0
] × 100                                                                                                                   (7) 

                   

 

Onde, mt e m0 correspondem aos valores da pesagem de massa no tempo t do ensaio e da massa 

seca, respectivamente.  

Esse experimento foi realizado em três meios: água, solução de ácido sulfúrico (H2SO4, 1 

x 10-4M) e solução de hidróxido de sódio (NaOH, 1,5 x 10-4M), com os valores de pHs 6,0; 4,0 

e 10, respectivamente. Todos os ensaios foram feitos em triplicata. 

 

 

4.6  CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 

 

 

 As propriedades térmicas das membranas foram analisadas utilizando o Analisador 

termogravimétrico e calorímetro simultâneo, modelo SDTQ600, fabricado pela TA 
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Instruments, pertencente à Central Analítica do Instituto de Química/UFRN. Foram pesados 

aproximadamente 4mg da amostra das membranas em um cadinho de alumina, sendo 

posteriormente submetido a uma razão de aquecimento de 10°C/min, em nitrogênio com a 

vazão de 50mL/min, no intervalo de 25 a 600 ºC. 

 

 

4.7  CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 

A tensão de ruptura, elongação e módulo das membranas foram determinados em um 

dinamômetro universal de teste, Dyna View, modelo AME-5kN da Oswaldo Filizola LTDA, 

Brasil, pertencente ao Laboratório de Membranas e Coloides (LAMECO). Os ensaios foram 

realizados de acordo com a norma ASTM D638. As amostras das membranas, com espessuras 

médias 40-60 µm, foram cortadas na forma retangular (100 mm x 10 mm). 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 foram testadas. 

 

 

4.8  ESTUDOS DE ADSORÇÃO COM ÍONS COBRE (II) 

 

 

Para estudar os parâmetros de cinética e de equilíbrio da adsorção de cobre, foi preparada 

solução de cloreto de cobre na concentração de 0,05g/L, com pH 5,9. Depois, as membranas 

foram colocadas em um reator, onde foram adicionados 150 mL da solução, sob agitação, em 

banho termostatizado a temperatura de 25 °C, como esquematizado na Figura 11. A superfície 

das membranas, que foi exposta a solução, media aproximadamente 20 cm2, com 5 cm de 

diâmetro e os valores de espessura destas membranas estão na faixa de 45-60µm. Usando o 

Condutivímetro, modelo mCA 150, fabricado pela MS TECNOPON Equip. Especiais, LTDA, 

Brasil, foi medido a condutividade da solução em 30 minutos, depois a cada 1 hora durante 6 

horas de experimento, e posteriormente, em 24 horas. A partir da curva de calibração foi 

determinado as concentrações de íons cobre na solução nos tempos medidos. As membranas 
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depois do ensaio foram analisadas pela Técnica de Absorção molecular na região Uv-visível 

(Uv-Vis) e Infravermelho Próximo (NIR), utilizando um Espectrômetro UV_Vis_NIR, modelo: 

Cary 5000, fabricado por Agilent Technologies, acoplado a um acessório de reflectância difusa 

interno, modelo DRA-2500, fabricado pela Agilent Technologies, situado na Central Analítica 

do Instituto de Química/UFRN.  

 

 

Figura 11: Esquema simplificado do Sistema de Adsorção. 

 

 

A partir dos dados de concentração, a capacidade de adsorção (qs) em unidade de massa do 

adsorvido por área do adsorvente, foi calculada de acordo com a Equação 2, prescrita neste 

trabalho. Para esta equação, foi desconsiderado o fator de correção do branco, pois o 

experimento foi realizado em um sistema fechado para evitar a perda do solvente por 

evaporação. 

Os modelos cinéticos de adsorção, pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda, Equações 3 

e 4, respectivamente, foram utilizados na sua forma integrada. Já para compreensão dos efeitos 

da difusão usou-se a Equação 5.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
5 -  R E S U L T A D O S  E  D I S C U S S Ã O  
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5.1 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA PARA O PREPARO DAS 

MEMBRANAS DE QUITOSANA COM GLICEROL 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, ficou definido a CSG-F como método de 

preparo para as membranas de quitosana com glicerol. Pois por meio deste método obteve-se 

membranas com características químicas e físicas desejáveis.  

 

Tabela 2: Avaliação de diferentes métodos para o preparo de membranas com 

glicerol. 

 

Metodologia Descrição do método  Características das Membranas 

 

 

CSG-A 

 Solubilização do pó de quitosana em 

ácido acético;  

 Adição do glicerol à mistura de 

quitosana e ácido;  

 Secagem à temperatura ambiente; 

 Sem neutralização. 

  Percentual de cristalinidade mais 

alto; 

 Menos quebradiças; 

 Solúveis em água. 

. 

 

CSG-B 

 Etapa de solubilização, adição do 

plastificante e secagem semelhante à 

CSG-A.  

  Neutralização com NaOH. 

 Percentual de cristalinidade mais 

alto; 

 Menos quebradiças; 

 Insolúveis em água. 

 

CSG-C 

 Etapa de solubilização, adição do 

plastificante e neutralização 

semelhante à CSG-B; 

 Secagem à 50ºC. 

 Percentual de cristalinidade mais 

alto, 

 Mais quebradiças; 

 Insolúveis em água. 

 

 

CSG-D 

 Mistura do pó de quitosana com 

glicerol; 

 Adição do ácido acético a mistura de 

quitosana com glicerol; 

 Secagem à 50ºC; 

 Neutralização com NaOH. 

 Percentual de cristalinidade mais 

baixo; 

 Menos quebradiças; 

 Insolúveis em água. 

 

 

CSG-E 

 A etapa de adição do plastificante e a 

solubilização conforme a CSG-D;  

 Secagem à temperatura ambiente; 

 Sem neutralização. 

 Percentual de cristalinidade mais 

baixo; 

 Menos quebradiça; 

 Solúveis em água. 

 

CSG-F 

 A etapa de adição do plastificante, a 

solubilização e a secagem semelhante 

à CSG-E;  

 Neutralização com NaOH. 

 Percentual de cristalinidade mais 

baixo; 

 Menos quebradiça; 

 Insolúveis em água. 
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5.2 ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

 

 

5.2.1 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) 

 

 

A Figura 12 apresenta o espectro do glicerol, assim como das membranas CS, CS10 e 

CS25. O uso desta técnica teve como objetivo investigar a presença do glicerol na matriz 

polimérica. 
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Figura 12: Espectros de FTIR-ATR do glicerol puro, da membrana de quitosana (CS) e das 

membranas de quitosana com glicerol nas proporções de 10% (CS10) e 25% (CS25). 
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Iniciando pelo espectro da quitosana, pode-se dividi-lo em quatro regiões 

características. A primeira localizada na faixa de 3600-3100 cm-1, atribuída à vibração dos 

estiramentos dos grupos O-H e N-H. Esta banda tem relação direta com as ligações hidrogênio 

entre as moléculas de quitosana ou das moléculas de quitosana com outro componente, como o 

glicerol. A segunda região possui dois picos localizados em 2918 cm-1 e 2873 cm-1, referentes 

aos estiramentos assimétricos e simétricos do grupo -CH, respectivamente.  A terceira região é 

constituída pela banda da Amida I localizada em torno de 1640 cm-1, relacionada ao estiramento 

do grupo carbonila (C=O), e da Amida II, próxima a 1550 cm-1 relacionada aos estiramentos –

NH2. Finalmente, a região de 1150-930 cm-1 é resultado dos estiramentos de C-O nas ligações 

C-OH e C-O-C (LIU, H. et al., 2013).  

Para o glicerol, o espectro indicou a existência de uma banda com alta absorção na faixa 

de 3600-3200 cm-1, referente ao grupo –OH. Em 3000-2800 cm-1, tem-se os picos referentes 

aos estiramentos do grupo CH (CERQUEIRA et al., 2012). Em torno de 1645 cm-1, aparece 

uma banda relacionada com os produtos de reações laterais, como acroleína, durante a produção 

e tratamento do glicerol; e como a água residual. Picos sobrepostos foram observados na região 

compreendida entre 1500-700 cm-1 (SALEHPOUR; DUBE, 2012). Ocorre também absorção 

entre 1500-1200 cm-1 relacionada a torção do –CH. O espectro ainda apresenta bandas de 

absorções típicas na região 1150-800 cm-1, correspondente as vibrações das ligações C-C e C-

O (GUERRERO et al., 2010). 

O efeito do glicerol nas membranas de quitosana pode ser analisado comparando os 

espectros das membranas CS, CS10 e CS25. Na Figura 12, com destaque para as bandas 

relacionadas com o grupo –CH, verifica-se que o pico localizado em 2873 cm-1 no espectro da 

CS se desloca para 2877 cm-1 e 2869 cm-1, nos espectros da CS10 e CS25, respectivamente. 

Para a adição de 10% de glicerol, o deslocamento para menor número de onda se deve ao 

aumento das interações hidrofóbicas com efeito de aproximar as cadeias, dificultando assim os 

movimentos vibracionais do grupo –CH. No caso da CS25, o deslocamento sugere uma maior 

facilidade dos movimentos vibracionais do grupo –CH, pois o espaçamento entre as cadeias 

resultante da plastificação aumenta a mobilidade e consequentemente reduz as interações 

hidrofóbicas. Foi observado também para as membranas com glicerol o aumento relativo do 

pico localizado em 2918 cm-1, sugerindo também a incorporação de glicerol ao polímero, já 

que o plastificante apresenta bandas características nessa região. 
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Esses pequenos deslocamentos de bandas podem indicar, de acordo com a literatura, 

que a incorporação de glicerol ao polímero resulta na formação de ligações hidrogênio com os 

grupos hidrofílicos presentes na cadeia da quitosana, (–NH2 e –OH) (LIU, H. et al., 2013). Vale 

ressaltar que nas outras regiões não foram observadas mudanças significativas, sugerindo que 

a adição do glicerol não promove formação de ligações químicas, visto que, o plastificante tem 

como característica a manutenção da estrutura química do polímero ao qual está sendo 

adicionado. Além disso, o plastificante possui grupos funcionais semelhantes a grupos 

presentes na estrutura da quitosana.  

 

 

5.2.2 Difração de Raios-X (DRX) 

 

 

A Figura 13 apresenta os difratogramas das amostras para membrana de quitosana (CS) 

e membranas de quitosana plastificada com 10% (CS10) e 25%(CS25) de glicerol a fim de 

demostrar o efeito da quantidade de poliol na cristalinidade da quitosana plastificada. A Tabela 

3 apresenta os valores do percentual de cristalinidade (Xc) para as membranas. 

Começando pela CS, um material semicristalino, com percentual de cristalinidade de 

33%, apresentando três principais picos característicos em torno de 2Ө=10º, 2Ө=20º e 2Ө=28º 

(LAVORGNA et al., 2010).  O pico em 2Ө=10º é atribuído ao cristal hidratado, formado devido 

às ligações hidrogênio entre os grupos acetamido da quitosana e as moléculas de água. Os outros 

picos em 2Ө=20º e 2Ө=28º são referentes à estrutura cristalina regular da quitosana (KITTUR; 

KUMAR; THARANATHAN, 2003; ZIANI et al,2007). Considerando a membrana CS10, é 

possível observar duas diferenças significativas no difratograma: a primeira é o 

desaparecimento da reflexão em 2Ө= 10º e o segundo é o aumento da intensidade da reflexão 

em 2Ө= 20º indicando uma melhor ordem a longo alcance e aumento do percentual de 

cristalinidade média desta membrana para 43%. 
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                      Figura 13: Difratogramas das membranas CS, CS10 e CS25. 

 

Tabela 3: Percentual de Cristalinidade para CS, CS10 e CS25. 

Membranas XC (%) 

CS 33 

CS10 43 

CS25 32 
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A ausência da primeira reflectância em 10º pode ser explicada pela substituição das 

interações quitosana-água por quitosana-glicerol deixando a água livre para se mover na matriz. 

O aumento da mobilidade pode ser explicado também pela presença do glicerol. Em geral, 

plastificantes são usados para trocar interações polímero-polímero por interações fracas 

polímero-plastificante aumentando a mobilidade, facilitando o ordenamento das cadeias 

poliméricas e ,consequentemente, aumentando a cristalinidade  (FUNDO et al., 2014; FUNDO 

et al., 2015). Seguindo este argumento, era esperado que a membrana CS25 que tem uma maior 

concentração de plastificante deveria também possuir um maior grau de cristalinidade. 

Entretanto, o resultado apresenta que não é o caso, e o grau de cristalinidade da amostra é de 

32%, muito similar ao obtido da membrana CS. Para entender que se, por um lado, plastificantes 

facilitam o processo de cristalização pelo aumento da mobilidade da cadeia polimérica, no 

outro, sua presença entre as cadeias do polímero interferirá no alinhamento das cadeias, devido 

ao impedimento da ordem de regularidade e do efeito estérico, limitando o processo de 

cristalização (LECETA et al., 2015). Consequentemente, para a CS25 o segundo efeito parece 

superar. 

 

 

5.2.3 Microscopia de Força Atômica (AFM) 

 

 

 Os ensaios de microscopia de Força Atômica foram realizados para avaliar a topologia 

e também prever informações importantes relacionadas às propriedades mecânicas e a 

capacidade de absorção de água. Os valores de rugosidade média (Ra) são indicados na Tabela 

4. A Figura 14 apresenta as micrografias das membranas de quitosana e quitosana com glicerol.  
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Tabela 4: Valores de rugosidade média obtida por AFM para as membranas CS, CS10 

e CS25. 

 

Membranas Ra (nm) 

CS 8,2 

CS10 11,2 

CS25 9,1 

 

 

 

Figura 14: Imagens da AFM modo dinâmico para as amostras 10µm×10µm das membranas 

(a) CS, (b) CS10 e (c) CS25 
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Iniciando a análise pela membrana CS, observa-se que a superfície apresenta maior 

homogeneidade e possui menor rugosidade. De uma forma geral, conforme as imagens da 

Figura 14 e a Tabela 4, as membranas com glicerol apresentaram maior rugosidade e superfície 

mais heterogênea. Uma possibilidade para o aumento da rugosidade é a formação de 

aglomerados entre grupos hidrofílicos da quitosana e os grupos alcóxidos do glicerol (MAZO, 

2007), o que leva ao efeito do aumento de fase (LIANG et al., 2009). Para a membrana CS10, 

verifica-se uma superfície mais heterogênea e com maior rugosidade média. No caso da 

membrana CS25 tem-se uma superfície mais homogênea e uma rugosidade média menor do 

que a CS10. Explica-se que com a adição de 10% do glicerol foi induzida a formação de regiões 

mais elevadas devido ao efeito do aumento de fase, que geralmente ocorre de forma mais 

pronunciada em baixas concentrações de glicerol. Com o aumento da quantidade de glicerol, 

na CS25, as aglomerações da macromolécula são menos pronunciadas resultando em uma 

dispersão mais uniforme dos agregados. A diminuição da rugosidade das membranas com 

maior teor de glicerol é possível devido ao plastificante proporcionar espaço livre suficiente 

para capturar cineticamente as partículas e seus agregadores, de modo que o efeito do aumento 

de fase seja reduzido (LIANG et al., 2009).  É importante ter em mente que uma superfície com 

maior rugosidade irá consequentemente apresentar uma maior área de contato, o que poderá 

contribuir para um aumento na capacidade de sorção assim como afetar a molhabilidade da 

superfície. Resultados similares foram obtidos com membranas de quitosana reticuladas com 

ácido sulfúrico (MARQUES, et al., 2016). 

  Pode-se ainda observar na Figura 14, que existem nas imagens uma distribuição 

heterogênea de regiões escuras e claras. Na CS25 as regiões escuras predominam na imagem, 

enquanto que, na CS10 as regiões claras têm predominância. Durante a varredura na 

microscopia de Força Atômica, o sinal do fotodetector, que está relacionado com a deflexão do 

cantilever, tende a se atrasar quando se toca em regiões mais macias, mais adesivas ou 

topografias descedentes da amostra, e tende a se adiantar em regiões mais duras, não adesivas 

ou de topografias ascedentes. De modo que, a tonalidade mais escura da imagem trata-se de 

uma região mais flexível, e a tonalidade mais clara refere-se a uma região menos flexível 

(NEVES et al.,1998; COSTA et al.,2002; CÁRDENAS et al., 2010). Dessa forma, pode-se 

dizer que a CS25 é um material mais mole, onde se predominam a tonalidade escura; e a CS10 

é um material mais rígido, onde a tonalidade mais clara é predominante.  
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5.2.4 Determinação dos índices de intumescimento 

 

 

Os ensaios para a determinação do índice de intumescimento permitiram avaliar o 

comportamento das membranas de quitosana em meio aquoso. O percentual de intumescimento 

é um parâmetro que afeta drasticamente a capacidade de permeação e adsorção de espécies 

químicas, como íons metálicos(ABOU EL-REASH; ABDELGHANY; ELRAZAK, 2016). 

Tendo em vista que este parâmetro é influenciado pelo pH do meio e existe uma variação de 

pH do efluente que se pretende tratar, torna-se necessário, portanto, avaliar os efeitos do pH na 

determinação dos índices (ZHANG, L.; ZENG; CHENG, 2016; ALLEY et al., 2011). As 

Figuras 15, 16 e 17 apresentam o comportamento das membranas CS, CS10 e CS25 em pH 6, 

pH 4 e pH 10, respectivamente. Na Tabela 5 são apresentados os valores de índice de 

intumescimento em 48 h de ensaio para as membranas nos três meios.  
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Figura 15: Índices de intumescimentos em pH 6 das membranas CS, CS10 e CS25. 
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Figura 16: Índices de intumescimentos em pH 4 das membranas CS, CS10 e CS25. 
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Figura 17: Índices de intumescimentos em pH 10 das membranas CS, CS10 e CS25. 
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Tabela 5: Índices de Intumescimento em pH 6, pH 4 e pH 10. 

 Índice de Intumescimento (%) 

Membranas pH 6 pH 4 pH 10 

CS 115,8±2,9 128,6±3,4 143,3±3,4 

CS10 121,2±5,1 144,8±2,2 147,8±1,8 

CS25 148,1±2,0 138,3±4,1 134,1±8,0 

 

 

A análise em pH 6, Figura 15, verifica-se que a absorção de água acontece de forma 

muito rápida para todas as membranas e que, para CS10 e CS25 os valores de equilíbrio são 

alcançados com cerca de uma hora de ensaio. No caso da membrana de quitosana pura, os 

valores de intumescimento continuam subindo para tempos longos (24 e 48 horas). Verifica-se 

também que a capacidade de sorção de água pelas membranas aumenta de forma diretamente 

proporcional a quantidade de plastificante adicionado. Todas as membranas alcançam o 

equilíbrio muito rapidamente.  

A quitosana é um polímero que possui grupamentos bastante hidrofílicos, como OH e 

NH2, que podem combinar-se à água através de ligações hidrogênio e, portanto, possui grande 

afinidade pela água atingindo rapidamente índices de intumescimento próximos a 100%. 

O glicerol também é uma molécula bastante hidrofílica, devido à presença de 3 grupos 

OH em sua cadeia. A adição do glicerol promove a quebra das ligações hidrogênio entre as 

cadeias de quitosana e a formação de novas interações quitosana-glicerol. Isto tem como 

consequência um aumento na flexibilidade da cadeia, devido a quebras das interações polímero-

polímero e também uma maior disponibilidade de grupos hidrofílicos. Ambos fatores 

contribuem para uma maior capacidade de absorção de água. 

As figuras 16 e 17 mostram os resultados de índices de intumescimento das membranas 

em pH 4 e pH 10, respectivamente. Observa-se que todas as membranas alcançam valores de 

equilíbrio em torno de 1h e se mantêm estáveis a tempos mais longos nos dois meios. Quando 

se comparou os índices em relação aos determinados em meio neutro, percebeu-se que a 

capacidade de absorção de água das membranas CS e CS10 foram favorecidas. No caso da 

CS25, a capacidade não foi favorecida quando foi imersa em meio ácido e básico. Os valores 

são apresentados na Tabela 5. 
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 Em meio ácido ocorre a protonação dos grupos aminos, pois o pKa da quitosana é em 

torno de 6,5. Com a protonação, as cadeias do polímero sofrem repulsão eletrostática, 

facilitando a entrada de mais moléculas de água. Além disso, a protonação dos grupos amino 

aumenta a polaridade do polímero. Estes efeitos justificam o aumento do intumescimento para 

a CS e CS10 em meio ácido. Na CS10 o efeito da protonação foi combinado com o efeito 

hidrofílico, conferido pelas moléculas de glicerol, o que confirma o maior valor de 

intumescimento quando comparado com a CS e CS25, conforme valores na Tabela 5.   

Em meio básico observou-se um aumento ainda maior dos valores de intumescimento 

quando comparado ao meio neutro. De acordo com a literatura, um fator adicional neste meio 

poderia ser a solvatação dos cátions Na+ pelas hidroxilas da quitosana. Em estudos com a 

solubilização de celulose, polímero que apresenta grupos –OH como a quitosana, considera-se 

a interação física entre os íons Na+ de uma solução alcalina e este grupo hidrofílico. 

(YAMANE; HIRASE, 2015). Explica-se que a solução alcalina se difunde de uma região mais 

amorfa para uma região menos amorfa, pois as interações inter e intra molecular de hidrogênio 

em regiões de alta cristalinidade dificulta a penetração de soluções. A difusão, 

consequentemente, provoca a expansão da região amorfa, devido ao efeito de repulsão 

eletrostática entre as cadeias com a solvatação dos cátions. Tal efeito torna-se mais pronunciado 

quando comparado ao meio ácido, devido ao maior número de hidroxila frente ao grupo amino 

por unidade estrutural da quitosana (FAN; HU; SHEN, 2009).  

 No caso da membrana CS25, as reduções nos valores do índice podem ter sido 

consequência de uma reação conhecida como Reação de Mairllad. De acordo com a literatura, 

(LECETA et al., 2013) o aumento da mobilidade macromolecular conferido pelo glicerol em 

quantidade maior, facilitou o encontro de grupos amino e carboxila presentes na cadeia da 

quitosana, possibilitando a ocorrência da reação, mostrada na Figura 18. Esta reação atribuiu 

um caráter hidrofóbico a membrana devido ao consumo de grupos aminos e a ciclização da 

cadeia (LECETA et al., 2013). Os dados comparativos de FTIR para CS25 antes e pós-ensaio 

do índice de intumescimento em meio ácido e básico foram apresentados na Figura 19(c). A 

diminuição relativa da amida II em relação a amida I, foi o indicativo da ocorrência de reação. 

Ainda na Figura 19(c), observa-se a diminuição da banda C-H localizada em 2920 cm-1 

sugerindo a migração do glicerol para o meio aquoso. A saída do glicerol aliado ao efeito 

hidrofóbico gerado pela reação de Mairllad desfavorecem a absorção de água pela CS25. Os 

efeitos da protonação e da solvatação, em meio ácido e alcalino, respectivamente, não são 

pronunciados para este tipo de membrana.  



56 

 

 

‘ 

 

O

HOH2C

HO
NH2

O O

H CH

O

OH

R

H2O

O

HOH2C

HO
N

O O

HC

CH2

R

HO

H2O

H2O
O

HOH2C

HO
NH

O O

H2C

C

R

O

 

Figura 18: Reação de Mairllad entre grupo terminais carbonilícos e aminos na quitosana.   

 

Na Figura 19(a) e (b) os espectros do FTIR para a CS e CS10, respectivamente, pós-

ensaio em meio ácido e básico confirmam também a ocorrência da Reação de Maillard. No 

entanto, a reação não supera os efeitos da repulsão das cadeias, gerados em pH 4 e 10. No caso 

da CS10, é observado no espectro, Figura 19(b), pós-ensaio em pH 4 o deslocamento na banda 

C-H em 2920 cm-1 para 2875 cm-1, sugerindo que ocorreu mudanças na interação quitosana e 

glicerol. Em pH 10, ocorre a saída de glicerol indicada pela redução relativa da banda localizada 

também em 2920 cm-1. Estes efeitos contrabalanceiam o efeito da repulsão eletrostática das 

cadeias. 
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Figura 19: Espectros FTIR das membranas pós-ensaio de determinação dos índices de       

Intumescimento (a) CS, (b) CS10 e (c) CS25 

 

 

5.3 ANÁLISES DE CARACTERIZAÇÃO TÉRMICA 

 

 

A Figura 20 apresenta as derivadas das análises térmicas para as membranas CS, CS10 

e CS25. O processo de perda de massa se deu em duas etapas. A primeira etapa ocorreu na faixa 

de 35-100 ºC e se refere a uma etapa de desidratação, ou seja, perda de água residual presente 

nas membranas de quitosana (MARQUES, et al., 2016). Observando os dados de perda de 

massa na Tabela 6, verifica-se que a CS10 não modifica significativamente o percentual de 

massa perdida neste estágio. No entanto, foi possível verificar um aumento de três pontos 
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percentuais no valor da perda de massa para a CS25, o que confirma o caráter hidrofílico para 

a membrana com a adição de 25% do plastificante. Além disso, a maior intensidade do pico 

indica que o processo ocorre mais rápido. Isso decorre das moléculas de água se apresentarem 

mais livres da matriz polimérica, como já indicado pelo DRX. 
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Figura 20: Curvas de DTG da CS, CS10 e CS25. 

A segunda etapa ocorreu com perda de massa significativa para as membranas na faixa 

de 220-390 ºC (LECETA et al., 2015). Esta etapa refere-se à degradação da macromolécula. 

Considerando as membranas CS e CS10, os comportamentos foram bastante similares. Embora, 

o pico da CS10 se apresente levemente deslocado para a esquerda. Já para a CS25 observa-se 

que a degradação ocorre em duas etapas e com uma maior perda de massa. Tendo em mente 

que a CS25 é a membrana que possui maior quantidade de plastificante e que o glicerol possui 

uma temperatura de ebulição de 290oC podemos concluir que o ombro a esquerda do principal 

pico de degradação refere-se ao glicerol. A evaporação do glicerol também seria a responsável 

pelo pequeno deslocamento para menores valores de temperatura do principal pico de 

degradação da membrana CS10. (LECETA; GUERRERO; DE LA CABA, 2013;LECETA et 

al., 2015). A incorporação de glicerol pode ser confirmada também pela perda de massa neste 
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segundo estágio, que aumenta com a quantidade do plastificante adicionado, indicado na Tabela 

6. 

 

Tabela 6: Percentuais de perda de massa e Entalpias das etapas em CS, CS10 e CS25. 

 

 

Membranas 

Perda de Massa (%) 
 

Entalpia (J/g) 
 

I etapa II etapa I etapa II etapa 

CS 10,2 54,3 161,7 235,4 

CS10 10,4 55,1 161,9 252,0 

CS25 13,5 58,9 248,7 320,0 

 

Com o objetivo de conhecer mais o processo de degradação da quitosana, as análises de 

DSC foram realizadas e os resultados são apresentados na Figura 21. As entalpias envolvidas 

neste processo foram especificadas na Tabela 6. Estas análises permitem a descrição do 

processo em termos energéticos.  
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             Figura 21: Curvas de DSC da CS, CS10 e CS25. 
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Através das curvas, observa-se que a perda de água é um processo endotérmico. Com 

as entalpias de desidratação das membranas, é possível deduzir que não existe diferenças 

significativas em termos energéticos, quando se compara a CS com a CS10. No caso da CS25 

o valor de entalpia é maior, sugerindo que as moléculas de água se associam fortemente ao 

glicerol via ligações hidrogênio.  

A degradação da macromolécula como pode ser vista nas Curvas de DSC, é um processo 

exotérmico que ocorre em uma única etapa. A natureza exotérmica do processo pode ser 

justificada, conforme estudos já apresentados, pela quebra da ligação glicosídica com a geração 

de radicais livres que iniciam a reação de oxidação, formando o grupo carboxila, como ilustrado 

na Figura 22. Simultaneamente, ocorre a destruição de grupos funcionais como amida, amina, 

carboxila e hidroxila, gerando radicais livres que podem interagir fortemente com os 

fragmentos de quitosana. (MUCHA; PAWLAK, 2002). As moléculas de glicerol podem 

também estabilizar os radicais livres formados na degradação por meio das interações 

intermoleculares. Este fato justificaria o aumento nos valores de entalpia para as membranas 

CS10 e CS25. Vale ressaltar ainda que a presença de glicerol favorece a degradação da 

macromolécula (MATET et al., 2013), devido ao aumento do fator entrópico resultante da 

mobilidade macromolecular.  
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Figura 22: Processo de degradação térmica da quitosana. 
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5.4 ANÁLISES DE CARACTERIZAÇÃO MECÂNICA 

 

 

As propriedades mecânicas das membranas estão relacionadas à distribuição e à 

densidade das interações inter e intramoleculares existentes nas moléculas (LECETA; 

GUERRERO; DE LA CABA, 2013). A presença de glicerol afeta de forma direta esta 

propriedade, já que altera as interações polímero-polímero para polímero-glicerol. Os efeitos 

dessas interações resultam em mudanças na organização estrutural da cadeia, implicando em 

diferentes percentuais de cristalinidade, como já mostrados pela técnica de DRX. Os valores 

médios de tensão de ruptura, deformação e módulo encontram-se na Tabela 7. E as Curvas de 

Tensão versus Deformação para as membranas são apresentados na Figura 23. 

 

 

Tabela 7: Valores de Tensão, Deformação e Módulo para CS, CS10 e CS25.   

Membrana Resistência à tração 

(MPa) 

Deformação máxima 

(%) 

Módulo (MPa) 

CS 55,46 ± 6,83 6,73 ± 0,83 2268,73 ± 26,07 

CS10 43,40± 9,70 4,85 ± 0,88 2820,18 ± 70,62 

CS25 58,20 ± 5,54 7,63 ± 1,57 865, 54  ± 14,72 
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Figura 23: Curvas de Tensão x Deformação para CS, CS10 e CS25. 

 

As membranas CS e CS25 apresentaram valores similares em termos de tensão de 

ruptura e deformação. Entretanto, a curva da CS25, tem uma inclinação mais baixa, indicando 

menor módulo. A CS10 difere dos comportamentos observado para os outros tipos de 

membrana, tem uma curva com maior inclinação, o que implica maior módulo, além disso, 

possui uma menor tensão de ruptura e deformação. Estes resultados são reflexos das interações 

moleculares geradas pelo glicerol em diferentes proporções.  

Como já verificado no DRX, a adição de 25% de glicerol praticamente não modifica de 

forma significativa o percentual de cristalinidade e a estrutura regular da quitosana, o que faz 

com que as membranas CS e CS25 apresentem valores próximos de tensão e deformação. Estes 

valores tanto na CS como na CS25 são maiores do que os encontrados na CS10, sugerindo que 

as membranas CS e CS25 são mais resistentes e deformáveis. Em contrapartida, a presença de 

glicerol na CS25 confere uma maior flexibilidade, confirmada pelo seu menor valor do módulo. 

Certamente este comportamento está relacionado com a associação do plastificante ao 

polímero, que provoca uma maior mobilidade das cadeias (RIVERO et al., 2016;QUIJADA-

GARRIDO et al., 2007). O comportamento descrito pela CS25 noticia o efeito da plastificação, 

como sinalizado também pelas análises de DRX e AFM, pois, com este efeito ocorre o aumento 
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do volume livre e consequentemente o grau de liberdade, em termos de conformação das 

cadeias, é elevado. 

No CS10 os valores e a curva indicam que o material é frágil e rígido, pois na 

comparação das membranas observa-se o aumento do módulo e a redução do valor de 

deformação. As deformações do material ocorrem nos domínios amorfos. Como visto na 

análise de DRX estes domínios são reduzidos na proporção de 10% de glicerol, devido ao 

favorecimento da formação de domínios cristalinos. Além disso, na CS10 ocorre a formação de 

redes induzida pela antiplastificação, o que dificulta ainda mais o movimento das cadeias (LIU, 

H. et al., 2013). A menor quantidade de domínios amorfos também leva a menor tensão, já que 

o rompimento da membrana ocorre em regiões com interações mais fracas. 

 

 

 

5.5 ESTUDOS DE ADSORÇÃO DOS ÍONS COBRE 

 

 

 

A quitosana tem um alto potencial na adsorção de metais pesados, devido a presença de 

grupos amino (-NH2) e hidroxila (-OH) que são sítios de coordenação nas cadeias do polímero. 

Os átomos de nitrogênio e oxigênio possuem pares de elétrons livres que podem reagir 

fortemente com os metais pesados, conforme a Figura 24 (GHAEE et al., 2012). 
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Figura 24: Coordenação de Cu2+ aos grupos –NH2 da quitosana em diferentes razões 

molares (a) 1:1 (b) 1:2 e (c) 1:4. Adaptado de (WU; TSENG; JUANG, 2010) 

 

A Figura 25 apresenta as curvas de capacidade de adsorção de íons cobre para as 

membranas de quitosana pura e quitosana com glicerol. Como apresentado na figura, o processo 

de adsorção envolve uma adsorção mais rápida e quase instantânea em tempos mais curtos e 

uma adsorção mais lenta nos tempos longos (ABOU EL-REASH; ABDELGHANY; 

ELRAZAK, 2016). Inicialmente, os grupos livres –NH2 e –OH da quitosana, os sítios de 

coordenação, interagem rapidamente com os íons cobre. Com o tempo de contato os sítios vão 

sendo ocupados e consequentemente a velocidade de adsorção de íons cobre vai reduzindo.  

Outro fator, que pode influenciar a velocidade é a saturação da superfície externa das 

membranas, que dificulta a difusão de íons cobre, fazendo com que se atinja um estado de 

equilíbrio. 
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Figura 25: Curvas de Capacidade de adsorção de íons cobre (a) CS, (b) CS10 e (c) 

CS25. 
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Em termos da capacidade máxima de adsorção foi observado, na Figura 25, que as 

membranas CS e CS25 alcançaram valores de equilíbrio similares, acima de 0,20 g.m-2, e 

maiores de que o valor de capacidade da CS10, que fica em torno de 0,17 g.m-2. Sabe-se que, 

os sítios de coordenação estão mais disponíveis nas regiões amorfas do polímero, onde as 

ligações hidrogênios são mais enfraquecidas. Além disso, tem-se uma maior difusão dos íons 

cobre da solução nesta região. Já os grupos hidrofílicos da região cristalina estão mais 

estabilizados pelas ligações hidrogênio, o que dificulta a difusão dos íons e consequentemente 

a sua coordenação. Como já confirmado pela técnica de DRX, as membranas CS e CS25 

apresentaram praticamente os mesmos graus de cristalinidade, sendo estas membranas mais 

amorfas do que a CS10, justificando assim os valores de capacidade de adsorção no equilíbrio. 

Os resultados ainda sugerem que o aumento do caráter hidrofílico com a presença do glicerol, 

verificado nos ensaios de determinação de índice de intumescimento, não é o fator determinante 

na adsorção de cobre para a CS10. Em contrapartida foi um efeito importante na adsorção para 

a CS25, pois o glicerol aumenta a absorção de água permitindo o carreamento de íons aos sítios 

reativos. Além disso, o glicerol pode-se combinar com os íons cobre também como agente 

complexante, devido à presença das hidroxilas. 

A Equação 5, que descreve o modelo de difusão intrapartícula, apresentou um bom 

ajuste aos dados experimentais, de acordo com os coeficientes de correlação apresentados para 

cada membrana na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Parâmetros do modelo de difusão intra-partícula para as membranas CS, 

CS10 e CS25. 

 

 m kdifusão R2 

CS 0,240 ± 1,1×10-2 0,0379 ± 2,5×10-3 0,910 ± 2,0×10-2
 

CS10 0,260 ± 3,0×10-3 0,0266 ± 8,0×10-4 0,904 ± 4,0×10-2 

CS25 0,191 ± 5,4×10-2 0,0596 ± 2,27×10-2 0,894 ± 4,0×10-2 

 

 



67 

 

 

‘ 

A partir deste ajuste matemático foi possível extrair dois parâmetros; kd, o fator de 

velocidade de difusão e o m, que é o indicador dos mecanismos de sorção. Geralmente, os 

mecanismos de sorção envolvem três etapas, uma ou a combinação de etapas pode controlar a 

velocidade do mecanismo. A primeira etapa consiste no transporte do adsorvido para a 

superfície externa do adsorvente.  A segunda etapa está relacionada a adsorção controlada pelos 

poros ou espaços vazios do adsorvente. E a terceira etapa se refere a adsorção do adsorvido na 

superfície do adsorvente (CHEUNG; SZETO; MCKAY, 2007). O valor do m igual a 0,5 indica 

que a difusão é a etapa mais importante na sorção e que determina a velocidade do processo. 

Com os valores menores que 0,5, a adsorção se torna também determinante na velocidade do 

processo.  

Logo, os valores de m calculados para os três tipos de membranas e mostrados na Tabela 

8, indicam que a adsorção também influencia no fator de velocidade. Ainda na Tabela 8, 

verifica-se que a CS25 possui maior valor de kd, indicando que a difusão dos íons cobre ocorre 

mais rápida. Isso decorre do maior espaçamento entre as cadeias de quitosana e 

consequentemente do aumento da mobilidade. Diferentemente da CS10, onde a difusão é 

dificultada pelo maior percentual de cristalinidade e menor mobilidade das cadeias, obtendo 

menor valor de kd. A CS em termos de kd tem valor intermediário, embora seja mais amorfa em 

relação a CS10, possui uma menor mobilidade das cadeias em comparação a CS25. 

Os gráficos lineares de ln(qt-qe) versus t e t/q versus t, apresentados na Figura 26 (a) e 

(b), respectivamente, foram usados para verificar as validades do modelo cinético da pseudo-

primeira e segunda ordem. Os valores de constante de velocidade para os dois modelos cinéticos 

e capacidade de adsorção no equilíbrio são apresentados na Tabela 9 e foram obtidos a partir 

dos coeficientes angulares e/ou lineares dos gráficos.  

De acordo com os dados da Tabela 9, os valores de coeficiente de correlação de 

regressão linear (R2) foram baixos para o modelo de pseudo-primeira ordem, além disso, os 

valores de qe não se aproximam dos valores de qs no tempo de 24 h, considerados como pontos 

de equilíbrio. Os dados experimentais tiveram o melhor ajuste no modelo de pseudo-segunda 

ordem. Os valores de R2 estão entre 0,970-0,999; e os valores de equilíbrio calculados se 

aproximam dos valores experimentais. Sugerindo, que a adsorção ocorre conforme cinética de 

pseudo-segunda ordem. 
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Figura 26: Curvas de modelos cinéticos para processos de adsorção (a) Pseudo-

primeira ordem e (b) Pseudo-segunda ordem. 

 

 

Tabela 9: Parâmetros Cinéticos de Pseudo-primeira e segunda ordem para adsorção de 

cobre-quitosana. 

 

Pseudo-primeira ordem 

 qe k1 R2 

CS 0,1525 ± 7,0×10-4 3,4×10-3 ± 3,5×10-4 0,79  ± 8,0×10-2 

CS10 0,1335 ± 7,8×10-3 3,2×10-3 ± 1,3×10-3 0,816 ± 1,3×10-1 

CS25 0,1555 ± 1,2×10-2 5,4×10-3 ± 1,4×10-3 0,924 ±  5,2×10-3 
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Pseudo-segunda ordem 

 qe k2 R2 

CS 0,215 ± 7,1×10-3 0,055 ± 8,5×10-3 0,988 ± 5,0×10-3 

CS10 0,185 ± 7,1×10-3 0,053 ± 1,6×10-2 0,979± 1,8×10-2 

CS25 0,225 ± 7,1×10-3 0,093 ± 4,8×10-2 0,996 ± 3,3×10-3 

 

 

As constantes de velocidades (k2) extraída pelo modelo de pseudo-segunda ordem não 

apresentam diferenças significativas para as membranas CS e CS10. Sugerindo que as 

membranas possuem a mesma velocidade no processo como um todo. Para a CS25 o valor de 

k2 é maior, o que indica que o processo de sorção ocorre mais rápido. Como visto anteriormente, 

a CS e CS10 são mais cristalinas do que a CS25. Além disso, a presença de glicerol na 

proporção de 25% pode estar complexando íons cobre.   

Vale ressaltar que os valores de k2 estão na mesma ordem de grandeza do kd. Entretanto, 

estes valores diferem, confirmando, como indicado pelo modelo de difusão intrapartícula, que 

a difusão não controla a velocidade do processo.  

Na Figura 27 são apresentados os espectros na região de Uv-visível e Infravermelho 

próximo das membranas antes e pós ensaios de adsorção de cobre. Todas as membranas exibem 

bandas na região do infravermelho próximo em torno de 1492 nm, 1938 nm e 2104 nm. Estas 

bandas podem ser atribuídas a transição harmônica e a combinação dos grupos –OH. Próximo 

de 1548 nm e 2028 nm as bandas são atribuídas aos modos vibracionais dos grupos –NH2. Por 

volta de 2160 nm as bandas correspondem ao estiramento de –NH do grupo amida. Ainda se 

observa absorção próximo de 2260 nm relacionada com os estiramentos CH2 e CH3 próximo a 

2260 nm Para o glicerol, as bandas de absorção aparecem em duas faixas, 1440-1450 nm e 

1900-1940 nm, referentes aos estiramentos simétricos e assimétricos, respectivamente, dos 

grupos –OH. Encontrados também na estrutura da quitosana (VHUNA, 1996;CERVERA et al., 

2011;XIE et al., 2013;PALMA et al., 2016). 
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Figura 27: Espectros na região Uv-Visível e Infravermelho Próximo das membranas 

CS, CS10 e CS25, antes e após ensaio de adsorção de cobre CS-Cu, CS10-Cu e CS25-Cu. 

 

 

Para as membranas após ensaio de adsorção ocorreu o aparecimento de uma banda na 

região do Uv-visível, como mostrado no destaque na Figura 27. Esta banda está relacionada a 

formação do complexo de cobre com os sítios de coordenação da quitosana (LUNDVALL et 

al., 2007;MEKAHLIA; BOUZID, 2009; BRUNEL; EL GUEDDARI; MOERSCHBACHER, 

2013). O fato corrobora de forma qualitativa a complexação do cobre ao polímero. A absorção 

na região do Uv-visível já era esperada, pois as membranas mudam do amarelo para o 

esverdeado, conforme as imagens na Figura 28, indicando a ocorrência da complexação do 

cobre. Outra observação foi o deslocamento da banda de absorção para a CS25, que pode estar 

relacionada a formação de complexos com moléculas de glicerol. Vale ainda comentar que, a 

área das bandas de absorção nesta região foi calculada e sugere a qualidade da membrana 
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quanto a adsorção. Os maiores valores de área para as membranas CS e CS25 confirmam a 

maior capacidade de adsorção, conforme já elucidado de forma quantitativa pelas curvas de 

adsorção. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 28: Membranas de quitosana antes (esquerda) e após ensaio (direita) de 

adsorção de cobre.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
6 -  C O N C L U S Õ E S  
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A partir das caracterizações físico-químicas, pode-se concluir que as concentrações de 

10% e 25% de glicerol confere a quitosana propriedades diferentes. As diferenças entre a CS10 

e CS25 foram levantadas pelas técnicas de FTIR, DRX e AFM, apontando que a adição de 

diferentes proporções de glicerol na quitosana gera efeitos contrários. Observa-se que, com a 

adição de 10% de glicerol, ocorre o efeito da antiplastificação, enquanto, com 25% o efeito da 

plastificação. Esses efeitos influenciam tanto nas propriedades de sorção quanto nas 

propriedades mecânicas. Com as determinações dos índices de intumescimentos em meio 

neutro foi possível concluir que com a adição do glicerol as membranas tornaram-se mais 

hidrofílicas, aumentando, portanto, a sua capacidade de absorção de água. Em meio ácido e 

básico, a CS e CS10 tiveram a absorção favorecida, e a CS25, teve um leve decréscimo na sua 

capacidade, mantendo ainda, excelentes propriedades de absorção de água. Com as análises das 

propriedades mecânicas, a CS10 se apresentou como um material rígido e quebradiço, 

enquanto, que a CS25 possui maior ductilidade e resistência. As curvas de DTG mostram que 

a estabilidade térmica do material não foi alterada pela presença de glicerol. Embora as energias 

envolvidas no processo de degradação das membranas tenham mudado com a adição de 

glicerol, como visto na análise de DSC. Com os estudos de adsorção dos íons cobre, as 

membranas de quitosana se apresentam aplicáveis no que se diz respeito a remoção de 

contaminantes, como os metais pesados, tendo em vista suas excelentes capacidade e cinética 

de adsorção. Os resultados permitem estabelecer uma boa perspectiva quanto a aplicabilidade 

destes materiais como adsorventes de contaminantes em efluentes líquidos da indústria do 

petróleo. De uma forma geral pode-se concluir que a membrana CS25 se apresentou mais 

eficiente para tal aplicação, tendo em vista as suas excelentes propriedades de adsorção e 

características mecânicas. Estes fatores combinados com a biodegrabilidade e o baixo custo do 

material de origem torna a CS25 atrativa para o tratamento de efluentes. 
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