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Resumo 

A osmose direta é um processo que visa a concentração de soluções, sendo um 
processo bastante antigo, porém pouco explorado comercialmente e por isso poucas 

membranas comerciais estão disponíveis. A quitosana é produto da quitina que é um 
resíduo da indústria pesqueira e possui propriedades atraentes para aplicação nos 

processos de separação por membranas. Este trabalho foi desenvolvido com o propósito 
de suprir esta deficiência em membranas específicas de osmose direta e aliar as boas 

propriedades da quitosana na síntese de membranas biodegradáveis. Membranas de 
quitosana de alta e de baixa viscosidade foram sintetizadas pelo método de inversão de 

fases por evaporação do solvente, para uso em processos de osmose direta. Análises das 
matérias-primas foram realizadas para caracterizá-las e facilitar a comparação em 

trabalhos futuros, são elas: purificação da quitosana, viscosidade intrínseca [η] e massa 
molar volumétrica (Mv), grau de desacetilação e difração de raios-X. Para as membranas, 

os ensaios de caracterização foram: microscopia eletrônica de varredura, seletividade e 
permeabilidade hidráulica. As membranas foram separadas em dois grupos: de alta e 
baixa viscosidade reticuladas (Quit AR e Quit BR) e de alta e baixa viscosidade não 
reticuladas (Quit ANR e Quit BNR). A microscopia eletrônica de varredura permitiu 
verificar que as membranas sintetizadas apresentavam bom espalhamento da camada 

seletiva, com ausência de falhas ou depósitos. Quanto à seletividade, foram testados o 
cloreto de sódio, sulfato de magnésio, etanol e glicose como agentes osmóticos, todos na 

mesma pressão osmótica de 50 bar. As membranas não se mostraram seletivas ao NaCl e 
ao MgSO4, já para o etanol e a glicose a membrana apresentou seletividade Todos os 

ensaios de permeabilidade foram realizados em equipamento de osmose direta de 
bancada com o etanol na concentração de 50% (v/v), pois ele permite produzir soluções 

em altas concentrações sem alterações significativas de sua viscosidade. A membrana de 
Quit AR apresentou o melhor fluxo dentre as testadas e menor espessura. Observando os 

resultados da membrana Quit BR foi possível constatar que esta obteve uma espessura de 
quase o dobro da Quit AR, porém seu fluxo não caiu na mesma proporção. As membranas 

de quitosana reticulada apresentaram melhor fluxo que a membrana comercial de 
acetato de celulose (Hydration Tecnology Innovations - HTI), para as condições dos 
ensaios de permeabilidade. Os resultados obtidos demonstram que a síntese de 
membranas utilizando quitosana tem potencial para aplicações em processos de osmose 
direta, no entanto estudos mais aprofundados são necessários para estabelecer as 
condições mais apropriadas de síntese e entender os fenômenos envolvidos. Propõe-se 
que sejam realizadas, futuramente, melhorias na síntese das membranas visando à 
redução da espessura da camada seletiva que proporcionará aumento do fluxo de 
permeado, além de estudos sobre o grau de reticulação, uso de aditivos e outros tipos de 
suportes, uma vez que estes têm grande influência no processo de OD. 
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1 Introdução 

Os processos de separação por membranas (PSM) são muito atrativos devido ao seu 
princípio de separação com um transporte seletivo eficiente, aliado a vantagens 

operacionais. Separações com membranas não requerem o uso de aditivos, e podem ser 
realizadas isotermicamente em temperaturas baixas, com menor consumo de energia e 

menor degradação de compostos termolábeis em comparação com outros processos de 
separação. Além disso, devido ao seu caráter modular, eles apresentam ainda maior 

simplicidade de operação e facilidade de integração com outros processos e 
escalonamento. 

A osmose direta é um processo que visa a concentração de uma solução através da 
permeação de solução da corrente de alimentação (corrente a ser concentrada) para a 
corrente de diluição (que possui o agente osmótico). O agente osmótico é selecionado a 
fim de promover uma diferença de pressão osmótica entre as duas soluções, permitindo 

a concentração da corrente de alimentação. Na osmose direta o fluxo de água segue o 
fluxo osmótico, ou seja, segue para o lado de maior pressão osmótica visando o equilíbrio 
entre elas. 

A síntese de novas membranas visa à redução de alguns efeitos indesejados que 
ocorrem nos PSM. Os principais efeitos que afetam o fluxo de permeado são a 

polarização por concentração e o fouling. Na osmose direta, como o processo não é 
explorado comercialmente, poucos materiais são utilizados apresentando fluxos 

relativamente baixos e limites de pH muito restritos que limitam a sua aplicação. A 
quitosana foi selecionada como material para síntese de membranas por apresentar 

limites de pH mais extremos e por ser um material hidrofílico, indicando possível melhora 
no fluxo de permeado. 

Os materiais mais utilizados na síntese de membranas são os polímeros. Eles possuem 
grandes cadeias e boa formação de filmes finos. A técnica de síntese mais utilizada 
comercialmente é a de inversão de fases. Neste processo, o polímero é solubilizado em 
solvente adequado e posteriormente levado ao estado sólido de forma controlada, 
permitindo uma grande variabilidade na morfologia, seletividade e nas propriedades de 

transporte de solutos através da membrana. 

A quitosana é um polímero natural extremamente abundante, biodegradável e 
atóxico. Possui uma atividade antimicrobiana e propriedades filmogênicas, podendo 
produzir filmes porosos ou densos. Ela é obtida a partir da desacetilação da quitina, que é 
o constituinte em maior proporção nos exoesqueletos de insetos e crustáceos, sendo 
assumido como o segundo composto mais abundante da natureza. A utilização da quitina 
é muito importante do ponto de vista ambiental e econômico, pois ela é um subproduto 
do processamento de crustáceos na indústria pesqueira. A quitosana apresenta algumas 
características indesejáveis, como grande hidrofilia que reduz a estabilidade estrutural, 
mas podem ser contornadas com a aplicação de um processo de reticulação. Através 
desta técnica, as cadeias do polímero sofrem reações de entrecruzamento 
proporcionando a melhora das propriedades estruturais e algumas outras características  
de permeação. 

O objetivo deste trabalho foi sintetizar e caracterizar membranas densas de quitosana 

de alta e de baixa viscosidade. O método de síntese foi por inversão de fases com 
evaporação do solvente em atmosfera aquecida. Estas membranas foram testadas em 
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equipamento de osmose direta. Os resultados foram comparados entre as membranas 
sintetizadas e uma membrana comercial de acetato de celulose (fornecedor HTI). 
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2 Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo serão apresentados fundamentos teóricos julgados relevantes para o 
entendimento e para o desenvolvimento deste trabalho. Também, será apresentada uma 

breve revisão de artigos relacionados a este estudo. 

Os fundamentos teóricos foram retirados principalmente dos livros de Mulder (1996) 
e Habert (2006). 

2.1 Membranas 

A membrana é uma barreira seletiva que separa duas fases que age restringindo, total 
ou parcialmente, a passagem de um, ou mais, componentes presentes nas fases.  

Quanto à morfologia, as membranas podem ser classificadas em densas e porosas. 
Nas membranas densas o transporte ocorre por dissolução e difusão do componente 
através da membrana. Nas membranas porosas, o transporte é predominantemente 
convectivo e ocorre devido à diferença entre o tamanho das substâncias e dos poros.  

As membranas podem apresentar mais de uma morfologia: camada seletiva e camada 
suporte (mais porosa). Nestes casos são chamadas de anisotrópicas e a classificação é 
feita de acordo com o tipo de transporte predominante e a característica de sua seção 

transversal.  

Na Figura 1 esquematiza as características morfológicas mais comuns observadas nas 

secções transversais das membranas. As regiões cinzentas representam a matriz sólida da 
membrana e as regiões claras representam os espaços livres, ou os poros. São 

representadas as duas formas mais comuns para membranas porosas isotrópicas: 
tamanho dos poros ao longo da seção transversal é praticamente monodisperso; poros 
praticamente cilíndricos que atravessam toda membrana. A membrana isotrópica densa é 
representada isenta de regiões claras.  

As membranas anisotrópicas apresentam redução no tamanho de poros  ao longo da 
seção transversal. A região densificada pode ser do mesmo material da parte porosa ou 

constituída de material distinto.  

A classificação das membranas também distingue o material que constitui as 
diferentes regiões na seção transversal da membrana, ou seja, o filme superficial denso e 

a parte porosa. Sendo ambos do mesmo material a membrana é dita integral, caso 
contrário é dita composta. 

As membranas densas isotrópicas possuem espessura relativamente elevada visando 
obter uma maior resistência mecânica. Essa espessura elevada ocasiona uma redução do 
fluxo de permeado, portanto, não apresentam atrativos do ponto de vista comercial. 
Estas membranas são usuais em escala de laboratório, na etapa de seleção de polímeros 
para serem utilizados como pele densa. 
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Figura 1. Classificação das membranas quanto à morfologia transversal. Membranas 
isotrópicas: porosa (a) e (b), densa (c). Membranas anisotrópicas: densa integral (d), 

porosa (e), densa composta (f). Adaptado de Habert et al. (2006). 

 

As membranas densas anisotrópicas foram desenvolvidas com o objetivo de 

apresentarem melhores fluxos do que as membranas densas isotrópicas. Para isso, a 
camada densa deve ser fina para que o fluxo permeado aumente. Portanto foi 

desenvolvido um suporte poroso com uma fina pele densa em sua superfície, conforme 
apresentado na Figura 2. O suporte confere a resistência mecânica à membrana, e a pele 

densa a seletividade. 

 

 

Figura 2. Seção transversal de uma membrana anisotrópica densa composta de poli (éter 
sulfona) e pele de EPDM (copolímero olefínico baseado em eteno). Adaptado de Habert 

et al. (2006). 

 

2.1.1 Materiais utilizados na síntese de membranas 

Membranas podem ser produzidas a partir de uma grande variedade de materiais. 
Dois grandes grupos podem ser mencionados: membranas biológicas e sintéticas. As 
biológicas são essenciais à manutenção da vida. As membranas sintéticas são divididas 
em orgânicas e inorgânicas. Sendo os polímeros o representante mais importantes dos 
orgânicos. 

Polímeros tem alta massa molar e são compostos de unidades básicas chamadas 
monômeros. A alta massa molar da longa cadeia do polímero depende do grau de 
polimerização e da massa molar do monômero. As propriedades mais atrativas na síntese 
de membranas são a facilidade na formação de filmes e a boa resistência mecânica. Os 
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materiais poliméricos mais utilizados na fabricação de membranas são: 
polivinilpirrolidona, polivinilalcool, poliestireno, acetato de celulose, entre outros . 

Os materiais cerâmicos são os mais usados dentre os materiais inorgânicos. Os 
cerâmicos permitem condições de operação mais severas, quando comparado aos 
polímeros. As temperaturas de operação podem ser acima de 150 °C, além de permitirem 

limpezas químicas com soluções mais concentradas. Os principais cerâmicos utilizados na 
fabricação de membranas são óxidos de silício, alumínio, zircônio ou titânio. Acredita-se 

que os materiais cerâmicos pouco participam do processo de transporte das moléculas 
permeantes. Sua maior vantagem é permitir a fabricação de estruturas microporosas 

variadas e com controle de distribuição e tamanho de poros. 

Nos últimos anos tem surgido um grande interesse no desenvolvimento de 
tecnologias "verdes" que possibilitem produtos de menor impacto ambiental. A utilização 
destes produtos implica no desenvolvimento de processos químicos e produtos que 
levem a um ambiente mais limpo, saudável e sustentável (Silva, Haraguchi et al., 2009). 

Neste trabalho as membranas foram sintetizadas a partir da quitosana, que se encaixa 

neste cenário atual. Ela é obtida a partir de um resíduo da indústria pesqueira (quitina) e 
possui as características de biodegradabilidade tão visadas atualmente. Outras 

características da quitosana, bem como sua obtenção a partir da quitina e os fenômenos 
e características na síntese de membranas serão abordados mais adiante. 

2.1.2 Técnicas de síntese: membranas porosas 

A síntese de membranas tem como objetivo produzir uma membrana capaz de 

promover a separação com a permeabilidade e a seletividade desejadas. Existem várias 
técnicas de síntese de membranas, cada uma com condições e características próprias, 
mas a mais utilizada industrialmente é a técnica de inversão de fases que será 
apresentada em detalhes na sequência. 

2.1.2.1 Inversão de fase 

A inversão de fases é uma técnica muito versátil no preparo de membranas 
poliméricas. Uma grande variedade de morfologias pode ser obtidas, resultando em 
membranas destinadas a diversas aplicações, desde membranas muito porosas de 
microfiltração, a membranas densas de osmose inversa e de pervaporação, com uma 
estrutura livre de defeitos estruturais (Mulder, 2000). 

A maioria das membranas comerciais é preparada pelo método de inversão de fases. 

Neste processo, o polímero é solubilizado em solvente adequado e posteriormente 
levado ao estado sólido de forma controlada. O princípio da inversão de fases cobre uma 

variedade de diferentes técnicas tais como a precipitação ou a imersão difusão induzida 
por separação de fase, térmica induzida por separação de fases, precipitação em fase de 

vapor e precipitação por meio de evaporação controlada (Mulder, 2000). 

A Figura 3 mostra os possíveis caminhos para a formação da membrana por inversão 
de fase. 
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Figura 3. Processos envolvidos na formação de membranas pelo método de inversão de 
fase. Adaptado de Adaptado de Habert et al. (2006). 

 

Precipitação por evaporação de solvente 

Nesta técnica o polímero é dissolvido em um solvente volátil e adiciona-se um não-
solvente. À medida que o solvente evapora, a precipitação do polímero ocorre devido à 
presença do não-solvente. 

Precipitação pela presença de vapores de não-solvente 

Nesta técnica o filme de solução polimérica é exposto a uma atmosfera rica em 
vapores de um não-solvente. O vapor difunde pela solução e o solvente difunde para esta 
atmosfera, até que a precipitação ocorra, originando a membrana. 

Precipitação por imersão 

As membranas comerciais, em sua grande maioria, são preparadas por esta técnica. 
Um filme de uma solução polimérica, espalhada sobre um suporte, é imersa em um 
banho de coagulação que contém um não-solvente do polímero. A precipitação ocorre 
pela migração de não-solvente para a solução polimérica, com consequente 
empobrecimento desta em solvente. 

A Figura 4 ilustra as diferentes técnicas de indução da separação de fases em sistemas 
poliméricos. 
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Figura 4. Técnicas de indução de separação de fase em sistemas poliméricos. Adaptado de 
Habert et al. (2006). 

 

2.1.3 Técnicas para síntese de membranas densas 

Assim como as membranas porosas, as membranas densas também podem ser 
classificadas em isotrópicas e anisotrópicas. As principais técnicas de preparo de 
membranas densas isotrópicas são: evaporação de solvente, extrusão, laminação e sopro. 

Já as membranas densas anisotrópicas podem ser sintetizadas a partir das técnicas: 
inversão de fase (integral) e por disposição de um filme denso sobre um suporte 

microporoso (composta). 

Membranas densas são utilizadas, principalmente, em processos de separação de 
misturas de líquidos e de gases ou soluções aquosas contendo íons pequenos. 

2.2 Processos de Separação por Membranas 

Os processos de separação por membranas (PSM) são muito atrativos devido ao seu 
princípio de separação com um transporte seletivo eficiente, aliado a vantagens 

operacionais. Separações com membranas não requerem o uso de aditivos, e podem ser 
realizadas isotermicamente em temperaturas baixas, com menor consumo de energia e 

menor degradação de compostos termolábeis em comparação com outros processos de 
separação. Além disso, devido ao seu caráter modular, eles apresentam ainda maior 

simplicidade de operação e facilidade de integração com outros processos e 
escalonamento. 

O transporte através da membrana pode ocorrer tanto por difusão ou convecção, 

sendo induzido por um gradiente de potencial químico (pressão, concentração ou 
temperatura) ou de potencial elétrico. A osmose direta (OD) utiliza o diferencial de 
concentração como força motriz para o processo. Sua principal vantagem, em relação aos 
demais PSM, está no reduzido consumo de energia elétrica, pois não utiliza de pressão 
hidráulica, como na osmose inversa, para promover o fluxo de permeado. 

2.2.1 Osmose Direta 

A osmose é um fenômeno físico bastante estudado por cientistas de diversas áreas. 
As pesquisas iniciaram com o estudo do mecanismo da osmose através de membranas 

naturais, e a partir dos anos 60, cresceu o interesse em membranas sintéticas.  O 
progresso da ciência das membranas, nas últimas décadas, estimulou o interesse em 
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aplicações de engenharia, principalmente pela osmose inversa. Atualmente, em alguns 
casos, a osmose direta (OD) é utilizada industrialmente no tratamento de água e no 

processamento de alimentos. Na indústria farmacêutica é empregada em medicamento 
com liberação de dosagem controlada (Cath, Childress et al., 2006). Também existem 

pesquisas explorando outros campos para aplicação da OD, como na geração de energia e 
dessalinização de água salobra ou marinha (Zhao, Zou et al., 2012). 

A OD é um processo que visa a concentração de uma solução. Este processo ocorre 

através de uma membrana semipermeável, onde a passagem é preferencialmente da 
água (Mulder, 1996). O transporte ocorre de uma região de maior potencial químico da 

água para uma região de menor potencial, conforme representado na Figura 5, sendo 
impulsionada por uma diferença na concentração de solutos através da membrana que 

permite a passagem de água, mas rejeita as moléculas de soluto ou íons (Cath, Childress 
et al., 2006). 

 

 

Figura 5. Sistema de osmose direta e representação do fluxo de água. Adaptado de Cath 
et al. (2006). 

 

A corrente de diluição contém um agente osmótico (AO) que deve fornecer o 
diferencial de pressão osmótico necessário, em relação à alimentação, para o processo de 
OD ocorra. Nas Figuras 6 e 7 é possível observar diferentes solutos utilizados como AO em 

diferentes concentrações. A escolha dependerá de diversos fatores, como toxicidade, 
necessidade de reconcentração, custo, etc. A difusão do soluto a partir da corrente de 

diluição através da membrana deve também ser considerada na escolha do AO. Em 
aplicações específicas, em que a rejeição elevada é desejada, as soluções de íons 

multivalentes podem ser preferíveis. Muito frequentemente, uma solução de NaCl é 
usada porque ela tem uma solubilidade elevada e é relativamente simples de 

reconcentrar (Cath, Childress et al., 2006). 
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Figura 6. Pressão osmótica em função da concentração da solução a 25 °C para diferentes 

produtos químicos. (Cath, Childress et al., 2006) 

 

 

Figura 7. Pressão osmótica de diversos compostos, de baixa massa molar, em função da 
concentração. Adaptado de Van Wijk et al. (1984) 

 

O fluxo (J) através de uma membrana densa é dado por: 

      
  

 
 [1] 

onde: P é a permeabilidade hidráulica da membrana; Δπ é a diferença de pressão 

osmótica entre a corrente de alimentação e a de diluição; e é a espessura da membrana. 
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A permeabilidade hidráulica da membrana depende das características da membrana 
e da solução a ser processada e pode ser entendida como uma medida de maior ou 

menor facilidade que a membrana oferece à passagem de um dado solvente. A 
permeabilidade hidráulica apresenta uma forte dependência com as características da 

membrana (Mulder, 1995). 

Tipos de membranas 

As características desejadas de membranas para OD são alta densidade da camada 
seletiva, rejeição de soluto elevada, fina pele densa para proporcionar um fluxo mais 
elevado, reduzidos fouling e polarização por concentração interna e camada suporte com 
boa resistência mecânica (Cath, Childress et al., 2006). 

Membranas de poliamida aromáticas são frequentemente utilizadas em osmose 

direta. Além disso, também podem ser utilizadas membranas de acetato de celulose 
(Sant’anna, Marczak et al., 2012). Podem ser comercializadas na forma integral ou thin 

film composite (TFC). TFC é uma membrana composta por três camadas: uma fina camada 
seletiva, uma membrana porosa e um suporte nãotecido. 

2.2.2 Fatores que afetam a eficiência nos PSM 

Alguns fenômenos prejudicam a eficiência dos PSM, reduzindo o fluxo de permeado e 

as características de retenção da membrana ao longo do tempo de operação. Os 
fenômenos que mais afetam estas características são a polarização por concentração e o 

fouling. Durante o processo deve-se operar de forma a minimizá-los (Boschi, 2006). 

Polarização por concentração 

A polarização por concentração (PC) é o aumento de concentração do soluto na 
interface membrana/solução, decorrente do fluxo convectivo do soluto em direção à 
superfície da membrana. Desta forma, ocorre um aumento da pressão osmótica da 
solução nas proximidades da membrana, o que diminui a força motriz para a separação e, 
consequentemente, reduz o fluxo de permeado. Este fenômeno é reversível, porém, a 
sua ocorrência pode intensificar e dar origem a outros tipos de fenômenos que podem 
prejudicar o desempenho do processo como a formação de incrustações (Ho e Sirkar, 
1992). 

Os possíveis efeitos negativos da PC são: decréscimo do fluxo de permeado devido ao 

aumento na pressão osmótica na superfície da membrana; aumento da passagem de 
soluto através da membrana; precipitação de soluto se a concentração exceder o limite 

de solubilidade do composto; favorecimento de incrustações por deposição; formação de 
uma camada gel (Ho e Sirkar, 1992). A PC pode ser reduzida com o aumento da 

turbulência do escoamento, não permitindo a formação de uma camada limite estagnada 
(Mulder, 1995). 

As membranas assimétricas utilizadas na OD podem ser colocadas, entre a 

alimentação e a corrente de agente osmótico, em duas orientações diferentes: camada 
seletiva em contato com a alimentação ou camada suporte em contato com a 

alimentação. Segundo estudo realizado por Nayak et al. (2011), foi verificado que 
orientação da membrana afeta o desempenho do permeado. 
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Analisando os resultados obtidos por Nayak et al. (2011), mostrados na Figura 8 
podemos verificar: 

 Quando a camada suporte esteve em contato com a corrente de alimentação, 
sendo água pura, ela difundiu por dentro do suporte e foi transferida para a 
corrente de agente osmótico. Não houve polarização por concentração 
externa ou interna do lado da alimentação. Uma insignificante polarização 
externa ocorre do lado do agente osmótico.  

 Quando a solução de alimentação foi água pura contendo um soluto de baixa 

massa molar (sacarose), Figura 8a linha contínua, apresentou uma 
negligenciável polarização por concentração do lado da alimentação. 

 Quando a alimentação era composta de uma mistura de solutos de alta 
(pectina) e baixa massa molar, Figura 8a linha tracejada, resultou em uma 
significante polarização por concentração externa e interna. 

 Na Figura 8b, a orientação da membrana foi invertida, o lado seletivo da 

membrana ficou em contato com a corrente de alimentação, a água difundiu 
através da camada seletiva até chegar à solução de agente osmótico. Neste 

caso, a polarização por concentração externa foi muito menor do que 
comparada à interna, e a massa molar do soluto da alimentação pode ser 

negligenciada, não mostrando influência no fluxo transmembrana. 

Por fim, Nayak et al. (2011) concluiu em seus estudos que, no caso de a corrente de 
alimentação estar pura ou apresentar solutos de baixa massa molar, o Modo I (Figura 8a) 
é preferível, por apresentar maior força motriz em comparação com o Modo II (Figura 8b). 

 

Figura 8. Mecanismo em OD indicativo do transporte de água a partir de uma solução de 

baixa pressão osmótica para uma solução de alta pressão osmótica. (a) Modo I: solução de 
alimentação contém um componente de baixa massa molar (linha contínua) e uma mistura 

de compostos de alta e baixa massa molar (linha tracejada); (b) Modo II: solução de 

alimentação contém uma mistura de compostos de alta e baixa massa molar. ΔπE1, ΔπE2 e 

ΔπE3 correspondem às diferenças de pressões osmóticas efetivas. πALIM e πAO correspondem 
às pressões osmóticas da corrente de alimentação e da corrente de agente osmótico. 

Adaptado de Nayak et al. (2011) 
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Fouling 

Fouling é qualquer depósito sobre ou no interior da membrana que gera um aumento 
na resistência à permeação. A queda do fluxo permeado pode ser provocada pela 
adsorção das moléculas de soluto na superfície da membrana, pelo entupimento dos 
poros por moléculas em suspensão ou por depósitos de material em suspensão sobre a 

superfície da membrana (Ho e Sirkar, 1992). 

O termo fouling inclui diferentes processos, tais como adsorção de macromoléculas 
na superfície da membrana ou dentro dos poros, a deposição de substâncias na superfície 
da membrana, bloqueio total ou parcial dos poros e a formação da camada gel (Mulder, 
1995). 

Geralmente, as fontes de depósitos indesejáveis na superfície da membrana podem 

ser divididas em quatro principais categorias: depósitos inorgânicos (scaling), adsorção de 
moléculas orgânicas (orgânico), deposição de partículas (coloidal), bloqueio de poros e 

adesão e crescimento microbiano (biofouling). Mais de uma dessas categorias podem 
ocorrer, simultaneamente, na mesma membrana (Mulder, 1995). 

O fenômeno do fouling é muito específico às condições de operação e muito difícil de 
descrever teoricamente. Para uma determinada solução, o fouling dependerá dos 
parâmetros físicos e químicos como concentração, temperatura, pH, força iônica ou a 
escolha do material da membrana (Mulder, 1995). 

O fouling é um grande obstáculo para a eficiência dos PSM. Numerosos estudos foram 
realizados com membranas de processos que utilizam diferença de pressão. No entanto, 

poucas publicações abordam o problema de fouling em OD (Mi e Elimelech, 2008). 

Um estudo realizado por Mi e Elimelech (2010) mostrou que o fouling em OD é 
bastante reversível com limpeza física simples, quando comparado com o processo de OI 

em condições operacionais semelhantes, ou seja, o fouling em OD é muito menos intenso 
do que o apresentado em OI. 

2.3 Quitosana 

A quitosana é um polímero natural extremamente abundante, biodegradável e 

atóxico. Estudos recentes propõem seu uso como um material potencialmente atraente 
para diversas aplicações, principalmente em engenharia, biotecnologia e medicina  

(Gonsalves, Araújo et al., 2011). Possui atividade antimicrobiana e propriedades 
filmogênicas (Chien, Sheu et al., 2007), podendo produzir filmes porosos ou densos 

(Beppu, Arruda et al., 1999). 

A quitosana é um polissacarídeo amino derivada do processo de N-desacetilação da 
quitina (Chiou e Li, 2003) e composta de grupos amino protonáveis que a tornam solúvel 
em meios polares e a baixos valores de pH (Beppu, Arruda et al., 1999). 

A estrutura da quitosana é formada pela repetição de unidades D-(+)-glucosamina 
(GlcN) com uma cadeia polimérica similar à da celulose (Assis e Silva, 2003). A fórmula 
molecular genérica da quitosana pode ser expressa como (C6H11O4N)n. 

As estruturas básicas da quitosana e quitina podem ser observadas nas Figuras 9 e 10, 
respectivamente. 
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Figura 9. Representação esquemática da estrutura da quitosana. 

 

 

Figura 10. Representação esquemática da estrutura da quitina. 

 

Na obtenção da quitosana via N-desacetilação da quitina, os grupos acetamido (–
NHCOCH3) das unidades de N-acetilglucosamina (GlcNAc) remanescentes do precursor 

são convertidos em grupos amino (–NH2), em taxas variadas, para originar o 
heteropolissacarídeo com diferentes graus médios de substituição. Em geral, o produto 
N-desacetilado da quitina só passa a ser considerado quitosana quando o grau de 
desacetilação (GD) se torna igual ou superior a 60%, percentagem a partir da qual o 
biopolímero se torna solúvel em soluções ácidas diluídas. A massa relativa da quitosana 
varia de acordo com a metodologia utilizada em sua preparação (Gonsalves, Araújo et al., 
2011). 

O GD expressa o conteúdo médio de unidades de GlcN nas cadeias desse biopolímero. 
Esse parâmetro é capaz de influenciar as características químicas, físicas e biológicas do 

polímero (Jiang, Chen et al., 2003). O GD da quitosana exerce influência sobre algumas de 
suas propriedades, tais como, hidrofobia, capacidade de reticulação na presença de 

determinados agentes de entrecruzamento (Gupta e Jabrail, 2006), solubilidade e 
viscosidade de suas soluções (Ravi Kumar, 2000). 

Esta afinidade por solventes polares limita o uso da quitosana por apresentar grande 
retenção de água, ou seja, é bastante hidrofílica (Signini e Campana-Filho, 2001). Que por 

consequência provoca o intumescimento da matriz desagregando as fibras, reduzindo a 
estabilidade estrutural e favorecendo a degradação por microrganismos (Assis e Silva, 

2003). Uma alternativa para reduzir a hidrofilia da quitosana é conseguida utilizando 
agentes reticulantes, que melhoram algumas qualidades do polímero. 
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A cristalinidade da quitina e da quitosana depende do GD e do processo de obtenção 
do polímero. Já a estrutura espacial depende da forma de apresentação do composto no 

estado sólido como, por exemplo, apresenta-se na forma hidratada, anidra, complexos ou 
sais do composto (Antonino, 2007). 

2.3.1 Quitina 

A quitina é o constituinte em maior proporção nos exoesqueletos de insetos e 
crustáceos, sendo assumido como o segundo composto mais abundante da natureza, 
ficando atrás apenas da celulose (Chiou e Li, 2003). 

O processamento de crustáceos gera a quitina como subproduto e sua reutilização é 

importante do ponto de vista ambiental e econômico, devido à sua ampla área de 
aplicação (Mathur e Narang, 1990). 

Atualmente toda a quitina produzida comercialmente é proveniente dos resíduos de 
processamento da indústria pesqueira. Nos crustáceos, a quitina está associada a 
proteínas, materiais inorgânicos, pigmentos e lipídeos, e sua quantidade pode ficar entre 
15 e 20% (Mathur e Narang, 1990). 

A quitina é um pó amarelado, biodegradável, não-tóxico, que apresenta estrutura 
cristalina ou amorfa, insolúvel em água, solvente orgânico e em alguns ácidos e bases 

diluídas. Em ácidos minerais concentrados ocorre degradação da cadeia polimérica  
(Mathur e Narang, 1990). 

2.3.2 Obtenção da quitosana a partir da quitina 

A quitina é fortemente associada a proteínas, material inorgânico, pigmentos e 

lipídios, presentes nos exoesqueletos de crustáceos. Vários procedimentos são usados 
para remover essas impurezas, porém ainda não existe um procedimento padrão para a 
extração da quitina. O procedimento mais utilizado para o isolamento da quitina 
geralmente segue as seguintes etapas: desproteinização, desmineralização e 
despigmentação (Antonino, 2007). 

Para a eliminação das proteínas, pode ser utilizado um grande número de solventes, o 
mais utilizado é o NaOH. A desmineralização é obtida através do tratamento ácido, sendo 

o HCl o ácido mais utilizado em diversas concentrações. Os pigmentos que não são 
removidos nas etapas anteriores podem ser eliminados pela extração com etanol ou 

acetona (Antonino, 2007). 

A N-desacetilação da quitina é realizada com uso de soluções alcalinas. Durante a 
reação, os grupamentos acetamido (-NHCOCH3) da quitina são transformados, em graus 
variados, em grupos amino (-NH2), dando origem a quitosana (Antonino, 2007). 

A quitina obtida a partir de diferentes fontes, como camarão, caranguejo, lagosta, etc, 
apresenta propriedades diferenciadas de acordo com a sua fonte. Um estudo realizado 

por Abdou et al. (2008), apresentado na Figura 11, mostra os difratogramas de raios-X 
para diferentes amostras de quitina e as correspondentes quitosana. 
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Figura 11. Difratograma de raios-X de padrões de (a) α-quitina produzida a partir de 
(1) camarão marrom, (2) camarão rosa, (3) polvo e (4) lagostim, e (b) das quitosana 

correspondentes. Adaptado de Abdou et al. (2008). 

 

2.3.3 Reticulação 

A reticulação das cadeias poliméricas, processo também denominado de reação de 
entrecruzamento, é um tipo de modificação química que visa unir suas cadeias 
poliméricas, ou ainda, ligar suas cadeias às de outros polímeros gerando redes 
poliméricas híbridas (Berger, Reist et al., 2004). 

A reticulação proporciona uma modificação da estrutura química de biopolímeros, 
com o intuito de conferir-lhes propriedades funcionais adicionais ou simplesmente 

melhorar atributos já característicos. Atualmente é uma atividade de pesquisa muito 
explorada (Laranjeira e Favere, 2009). 

Esse procedimento ocorre por meio da reação entre sítios reativos específicos 
presentes nas unidades estruturais da quitosana e alguns reagentes reticulantes. No caso 
da quitosana, os sítios mais reativos são os grupos amino e hidroxila das unidades de GlcN 
e GlcNAc (Gonsalves, Araújo et al., 2011). 

Para tornar a quitosana quimicamente mais inerte e resistente ao meio ácido, 
costuma-se bloquear os grupos amino com um agente bifuncional, também chamado de 

agente reticulante. Posteriormente, podem ser realizadas modificações ou derivatizações 
específicas dos grupos funcionais, de acordo com o interesse de aplicação final (Beppu, 

Arruda et al., 1999). 
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Os agentes de reticulação são substâncias que apresentam baixa massa molar e 
grupos funcionais reativos capazes de permitir a formação de ligações inter ou 

intracadeias poliméricas (Berger, Reist et al., 2004). 

A reticulação normalmente é obtida utilizando-se um excesso do agente reticulante 
que fornece à superfície da matriz da quitosana grupos diferentes das aminas iniciais. O 

glutaraldeído é bastante utilizado na reticulação de quitosana. A ligação covalente entre o 
grupo amino e o grupo aldeído terminal do glutaraldeído é irreversível e resiste a 

extremos de pH e temperatura (Beppu, Arruda et al., 1999). 

O processo de reticulação sofre influência tanto das características físico-químicas da 
quitosana utilizada quanto das condições reacionais adotadas. Dessa forma, GD, massa 
relativa, temperatura e tempo reacional elevados, em geral, favorecem as reações e 
consequentemente promovem o aumento do grau de reticulação. As reticulações 
também sofrem influência do tipo e da concentração do agente de entrecruzamento 
envolvido no processo. Com a elevação do grau de reticulação, reduz-se a porosidade do 
material obtido, a permeabilidade à água e a difusão de possíveis substâncias 
aprisionadas nas redes poliméricas formadas (Berger, Reist et al., 2004). 

A quitosana modificada possui propriedades atraentes, tais como, maior resistência à 

dissolução em meio ácido (Yi, Wang et al., 2003), menor hidrofilia (Assis e Silva, 2003), 
geração de estruturas poliméricas densas ou porosas e redução da reatividade química do 

material preparado (Torres, Vieira et al., 2005). 

A maior parte dos processos de reticulação une covalentemente as cadeias 
poliméricas de quitosana por meio de mecanismos reacionais distintos e dependentes do 

tipo de agente de entrecruzamento empregado. Essas reações ocorrem unindo de forma 
permanente sítios reativos de cadeias poliméricas diferentes através de ligações 
intermoleculares, ou regiões distintas de uma mesma cadeia por meio de ligações 
intramoleculares (Gonsalves, Araújo et al., 2011). 

Outra forma de reticular permanentemente a quitosana consiste em realizar reações 
radicalares induzidas por um iniciador fotoquímico ativado por luz ultravioleta. Nesses 

processos, cadeias poliméricas de quitosana são reticuladas com a introdução de 
moléculas sintéticas entre suas estruturas. O procedimento traz certas vantagens em 

relação à reticulação covalente convencional, tais como, baixo consumo de energia, 
experimentos conduzidos em temperatura ambiente, redução do tempo de reação e 

aumento da qualidade do produto final (Haque, Mustafa et al., 2007). 

Além dos entrecruzamentos permanentes, reticulações via interações físicas (iônicas) 
também são possíveis. Nesses processos, atrações eletrostáticas fortes passam a ocorrer 
entre as regiões catiônicas da quitosana (grupos  amino protonados: –NH3

+) e os sítios 
aniônicos de um agente de entrecruzamento com essa característica particular. Apesar 

das vantagens associadas a esse tipo de reticulação, mecanismo reacional simples e 
procedimento experimental realizado em etapa única, este demonstra menor 

estabilidade, já que é muito sensível a alterações do pH e da força iônica do meio. Esses 
últimos aspectos tornam esse processo de reticulação reversível  (Airoldi, 2008). 
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3 Materiais e Métodos  

Nesta seção serão descritos os materiais e métodos utilizados para a caracterização 
das matérias-primas de quitosana e das membranas sintetizadas e também a 

metodologia de purificação da quitosana e de síntese das membranas . 

Para as matérias-primas, as análises e os procedimentos realizados foram: purificação 
da quitosana, viscosidade intrínseca e massa molar volumétrica, grau de desacetilação e 
difração de raios-X. Para as membranas, os ensaios de caracterização foram: análise de 
superfície por microscopia eletrônica de varredura, medição da espessura, seletividade e 
permeabilidade hidráulica. 

Dois tipos de quitosana foram utilizados neste trabalho: quitosana de alta viscosidade 
produzida a partir da quitina de caranguejo (marca Sigma Aldrich) e quitosana de baixa 

viscosidade produzida a partir da quitina de camarão (marca Sigma Aldrich). 

3.1 Purificação da quitosana  

O procedimento de purificação da quitosana está baseado na sua solubilização para 

posterior reprecipitação do material purificado. 

Quitosana comercial foi solubilizada em solução de ácido acético glacial 1%, 

preparada a partir de ácido acético P.A. (marca Vetec); a solução foi filtrada a vácuo 
(300 mmHg) em filtro de vidro sinterizado GF-3 com porosidade de 1,2 µm. A quitosana, 

presente no filtrado, foi precipitada pela adição de solução de NaOH 10% (marca Nuclear, 
grau P.A.). A solução foi centrifugada, o sobrenadante foi desprezado e o precipitado 

lavado para remoção do NaOH presente. A lavagem procedeu-se pela filtração do 
precipitado em funil de Büchner, com água destilada até pH neutro. Após o material foi 

seco em estufa a temperatura de 60 °C até atingir massa constante. 

3.2 Viscosidade intrínseca e massa molar volumétrica  

A viscosidade intrínseca [ ] foi avaliada utilizando um viscosímetro do tipo capilar 
Schott AVS 350 acoplado a um banho termostático Schott CT52, mantido em 25 °C. 
Através deste viscosímetro foram realizadas medidas do tempo de escoamento das 
amostras e do solvente e calculou-se a viscosidade específica através da equação: 

      
    
  

 [ ] 

onde:      é a viscosidade específica (admensional), t e t0 são os tempos de escoamento 

da solução polimérica e do solvente, respectivamente, dado em segundos. 

O solvente foi uma solução de ácido acético 0,1 mol.L-1 e cloreto de sódio 0,2  mol.L-1, 
e as amostras foram preparadas em quatro concentrações diferentes: 0,02, 0,04, 0,06 e 
0,1 g.dL-1. O volume utilizado no tubo capilar foi de 20 mL. 

O valor da viscosidade intrínseca é a viscosidade específica reduzida 
(    /concentração) em diluição infinita. Com a equação anterior constrói-se uma reta, 

na qual o coeficiente linear é o valor da viscosidade intrínseca da amostra. 
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A viscosidade intrínseca de uma solução polimérica está relacionada com sua massa 
molar volumétrica dada pela equação: 

 [ ]      
  [3] 

onde K e a são constantes que dependem do polímero e do sistema de solventes 

utilizados e Mv é a massa molar volumétrica do composto. 

Muitos autores relatam que estes valores são dependentes do GD da quitosana. 
Porém, um estudo realizado por (Rinaudo, Milas et al., 1993) mostrou que os valores de K 

e a permaneceram praticamente inalterados para amostras de quitosana com GD de 98, 
88,5 e 79% (Knaul, Kasaai et al., 1998). 

Para o caso das quitosana utilizadas com o sistema aquoso ácido acético/cloreto de 
sódio, os valores das constantes são K = 1,8x10³ e a = 0,93 na temperatura de 25 °C. 

3.3 Grau de desacetilação 

O GD das amostras foi avaliado através do método que utiliza a técnica de 
espectrofotometria UV-visível, tendo em vista a simplicidade e reprodutibilidade. Este 
método consiste na comparação das medidas das amostras com uma curva padrão. 

Existem numerosos métodos de determinação do grau de desacetilação da quitosana, 
como espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourrier (FTIR), 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), ressonância magnética nuclear (RMN), 
titulação e espectroscopia de absorção UV-visível. No entanto, todos os métodos 

possuem limitações. (Wu e Zivanovic, 2008) 

O método da primeira derivada da absorbância UV resulta em valores de boa 
acuracidade e precisão. Também possui características de apresentar baixa interferência  

de ruídos e impurezas (Wu e Zivanovic, 2008). 

Para construção das curvas padrões utilizou-se N-Acetyl-D-glucosamina (GlcNAC) 
(marca Sigma Aldrich) e cloridrato de D-(+)-glucosamina (GlcN) (marca Sigma Aldrich), 
cujas soluções foram preparadas em ácido fosfórico 0,85% nas concentrações de 0, 10, 
20, 30, 40 e 50 µg.mL-1. Foi realizada uma varredura em espectrofotômetro UV-visível 
Marte Optizen Mecasys entre os comprimentos de onda de 190 e 220 nm para cada 
padrão. Com os dados da varredura, foi feito o cálculo da primeira derivada das 
absorbâncias do intervalo medido. Para a construção da curva padrão foi utilizado o valor 
da primeira derivada da absorbância no comprimento de onda de 203 nm (Wu e 
Zivanovic, 2008). 

As amostras de quitosana, de alta e baixa viscosidade, foram preparadas pela 
solubilização de aproximadamente 100 mg em 20 mL de ácido fosfórico 85% sob agitação 

e aquecimento a 60 °C durante 40 minutos. Posteriormente, 1 mL desta solução foi 
diluído a 100 mL em água destilada, mantida em aquecimento a 60 °C durante 2 horas. 

Após término do tempo de incubação, realizou-se varredura do espectro entre 190 e 
220 nm. O procedimento seguiu o mesmo descrito na preparação das curvas padrão, com 
o cálculo da primeira derivada das absorbâncias e comparação com a curva padrão em 
203 nm (Wu e Zivanovic, 2008). 

O GD foi calculado conforme as equações: 
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    (  

  
      

  
       

  
      

)          [4] 

         [5] 

 
   

       

      
 [6] 

onde m1 é a massa de 1 mL de GlcNAC calculada pela curva padrão, M1 massa de 
quitosana utilizada no ensaio, M2 massa de ácido fosfórico equivalente a 20 mL, M3 
massa de solução de 1 mL utilizada na diluição. 

3.4 Difração de raios-X  

Os ensaios de DRX foram realizados a fim de determinar o grau de cristalinidade (%ICR) 

e o diâmetro aparente dos cristais (Dap) das matérias-primas de quitosana. 

Os difratogramas foram obtidos utilizando difratômetro de raios -X Brucker D2 Phaser, 
através da radiação Cu-kα, empregando o método do pó avaliado na faixa de 5° ≤ 2θ ≤ 45° 
e velocidade de análise de 0,02 passos a cada 5 segundos. 

O %ICR foi calculado utilizando a equação: (Focher, Beltrame et al., 1990) 

      
     

  
         [7] 

onde o Ic e Ia são as intensidades dos sinais das regiões cristalinas (2θ ≈ 20°) e amorfas 

(2θ ≈ 12°), respectivamente. 

O Dap é calculado por: 

      
   

        
 [8] 

onde k é uma constante igual a 1, λ o comprimento de onda da radiação empregada (λ = 
1,54 Å), θ o ângulo (rad) do sinal devido às regiões cristalinas; β 0 (rad) a largura do sinal 
devido às regiões cristalinas no ponto em que sua intensidade é a metade da intensidade 
máxima. 

3.5 Síntese das membranas 

Para o preparo das membranas de quitosana de alta viscosidade (Quit A) foi 

preparada uma solução de 2% de quitosana em ácido acético 1% sob agitação até a 
completa solubilização. Para o preparo das membranas de quitosana de baixa viscosidade 

(Quit B) foi preparada uma solução de 4% de quitosana nas mesmas condições. Após a 
dissolução completa, a solução foi espalhada em um suporte nãotecido retirado de 

membranas de osmose inversa ao qual foi fixado em uma placa de vidro antes do 
espalhamento. 

O espalhamento da solução sobre o suporte foi realizado com uma faca de 
espalhamento com espessura de 0,20 mm, sobre um trilho de 3 mm, totalizando uma 
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espessura de espalhamento de 3,2 mm. Após, os conjuntos foram colocados em estufa a 
60 °C durante, aproximadamente, 12 horas. 

As membranas foram separadas em dois grupos: reticuladas (Quit AR e Quit BR) e não 
reticuladas (Quit ANR e Quit BNR). As não reticuladas, nesta etapa, encontravam-se 
prontas para uso. As outras membranas passaram por um processo de reticulação das 

cadeias poliméricas. 

O procedimento de reticulação constituiu basicamente de um banho de solução 
reticulante, no qual a membrana permaneceu durante 20 minutos. Esta solução foi 
preparada com 0,5% de ácido sulfúrico PA (marca Vetec), 1,5% de glutaraldeído solução 
25% em água (marca Vetec), 48% de acetona PA (marca Vetec) e água deionizada qsp 
(Svang-Ariyaskul, Huang et al., 2006). 

Transcorridos os 20 minutos de imersão, as membranas foram retiradas do banho, 
lavadas em água corrente e secadas em estufa a 60 °C. 

3.6 Análise da superfície e medição da espessura  

A análise de superfície foi realizada por microscopia eletrônica de varredura, esta 

técnica permite identificar a presença de depósitos ou falhas. 

As imagens de MEV foram obtidas no equipamento Hitachi TM-3000, do Laboratório 
de Design e Seleção de Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

As amostras foram analisadas com a sua fixação diretamente no porta-amostras 

utilizando uma fita de carbono, não sendo metalizadas. A tensão do feixe foi 15 kV. Foram 
analisadas somente membranas sem uso. 

A espessura total das membranas foi medida utilizando-se um micrômetro digital 

(modelo MDC-25MJ Mitutoyo Corporation) com resolução de 0,001 mm. Foi realizada a 
medida do suporte e posteriormente do sistema membrana/suporte. Através da 

diferença entre estes valores foi encontrada a espessura média da camada seletiva. 

3.7 Determinação da seletividade  

A seletividade foi determinada apenas para membrana de quitosana de baixa 
viscosidade reticulada utilizando quatro diferentes agentes osmóticos: cloreto de sódio 

PA (marca Nuclear), sulfato de magnésio PA (marca Nuclear), glicose PA (marca Synth) e 
etanol 96% (marca CRQ). 

Iniciou-se os ensaios de seletividade utilizando NaCl 2 M como agente osmótico. Esta 
escolha inicial foi feita porque o cloreto de sódio é o agente osmótico mais utilizado em 
osmose direta (Cath, Childress et al., 2006). Posteriormente, realizou-se um estudo da 
influência do agente osmótico para a membrana. 

Os agentes osmóticos selecionados para estudar e entender melhor as características 
da membrana foram: MgSO4, glicose e etanol. Para uma melhor comparação dos 

resultados, os três agentes foram testados com uma pressão osmótica de 50 bar, para 
tanto as seguintes concentrações foram utilizadas: MgSO4 163 g.L-1, glicose 300 g.L-1 e 
etanol 83 g.L-1. Todos os ensaios foram realizados utilizando a membrana de quitosana de 
baixa viscosidade reticulada, uma membrana nova para cada experimento. 
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Os ensaios de seletividade foram realizados em equipamento de osmose direta como 
apresentado na Figura 12. 

 

 

Figura 12. Aparato utilizado nos ensaios de seletividade e permeabilidade. 

 

Para detectar um possível contra fluxo do agente osmótico para a corrente de 
alimentação, foram realizados testes de identificação da presença do agente osmótico na 

corrente de alimentação. Para o NaCl e o MgSO4 foi feito acompanhamento da 
condutividade elétrica, na corrente de alimentação, ao longo do tempo do experimento., 

utilizando o condutivímetro (EC Hanna Brasil). Nos ensaios utilizando etanol, após o 
encerramento do experimento, foram realizadas leituras de índice de refração da 

corrente de alimentação e comparadas com uma curva padrão de índice de refração de 
etanol. Para os testes com a glicose, ao final do experimento, realizaram-se medidas do 

°Brix da corrente de alimentação (refratômetro manual portátil). 

3.8 Permeabilidade hidráulica 

Os ensaios de permeabilidade hidráulica foram realizados em equipamento de 
osmose direta conforme apresentado na Figura 12. O agente osmótico selecionado para 

os ensaios foi o etanol 50% (v/v), e testado nas quatro diferentes membranas 
sintetizadas. 

As seguintes condições operacionais foram mantidas constantes entre os ensaios : na 
corrente de alimentação o volume foi fixado em 100 mL de água Milli-Q, e na corrente do 
agente osmótico foi fixado volume de 500 mL, temperatura ambiente e pressão osmótica 

de aproximadamente 330 bar. 

O volume de permeado foi determinado através da perda de massa da corrente de 
alimentação e, posteriormente relacionado com o volume através da massa específica da 
água ultrapura. Esta variação de massa foi acompanhada ao longo do tempo do 
experimento. 
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Os ensaios foram realizados nas membranas de quitosana de alta e de baixa 
viscosidade, e cada uma delas foi testada na condição reticulada e não reticulada. Para 

fins de comparação, foi realizado um teste, nas mesmas condições, com uma membrana 
comercial de acetato de celulose (fornecedor HTI). 
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4 Resultados e Discussão 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos para os experimentos 
realizados conforme a descrição e condições experimentais descritas na seção de 

Materiais e Métodos. 

Como discutido na Revisão Bibliográfica, dependendo da origem da quitosana 
(lagosta, camarão, caranguejo ou outra) e de sua forma de obtenção, ou seja, das 
características físicas e químicas, é possível obter membranas com características 
distintas. Com esta preocupação, numa etapa inicial, realizou-se um estudo de 
caracterização da matéria-prima para tornar possível uma comparação destes resultados 
com os de trabalhos futuros. 

4.1 Viscosidade intrínseca e massa molar volumétrica  

Após o processo de purificação a quitosana apresentou coloração levemente 
amarelada e com os grãos aglomerados, necessitando passar por um processo de 
moagem, em almofariz, para redução do tamanho do particulado. 

A determinação da viscosidade intrínseca e da massa molar volumétrica é importante 
porque pode afetar nas características de seletividade e permeabilidade da membrana. 
Além disso, é um parâmetro importante na preparação das soluções na síntese das 
membranas. 

As soluções foram preparadas conforme descrito no Capítulo 3. Os tempos de 
escoamento e os desvios padrões para as amostras de quitosana de alta e de baixa 

viscosidade são apresentados na Tabela 1. Os valores apresentados são a média entre, no 
mínimo, cinco repetições. 

 

Tabela 1. Tempo de escoamento em vicosímetro capilar para amostras de quitosana de 

alta e baixa viscosidade. 

Solução (g.dL-1) 

Tempo de escoamento (s) 

Quitosana alta 

viscosidade 

Quitosana baixa 

viscosidade 

0,02 110 ± 0,19 83 ± 0,02 

0,04 144 ± 0,24 94 ± 0,05 

0,06 184 ± 0,16 106 ± 0,05 

0,1 287 ± 1,67 133 ± 0,48 

Solvente puro 74 ± 0,02 

 

Através da equação da viscosidade específica, foi possível construir o gráfico que 
relaciona a concentração em função do valor da viscosidade reduzida. As Figura 13 e 
Figura 14 apresentam os valores calculados para a quitosana de alta e de baixa 
viscosidade, respectivamente. 
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Figura 13. Viscosidade específica em função da concentração da solução de quitosana de 

alta viscosidade. Equação de ajuste: y = 59,6571x + 22,2228 e coeficiente de 
determinação R² = 0,8057. 

 

 

Figura 14. Viscosidade específica em função da concentração da solução de quitosana de 
alta viscosidade. Equação de ajuste: y = 19,7220x + 6,0247 e coeficiente de determinação 

R² = 0,9941. 

 

A [ ] calculada é correspondente ao coeficiente linear das retas, e através da equação 
[3] foi calculado o valor de Mv, que são apresentados na Tabela 2. Nesta tabela também 
são apresentados os resultados obtidos por diferentes autores disponíveis na literatura.  

Os resultados de viscosidade intrínseca obtidos ficaram da mesma ordem de grandeza 
que os apresentados por Knaul et al. (1998) e por Focher et al. (1990), sendo o valor 

obtido pelos primeiros autores intermediário e os valores obtidos pelos segundos 
próximo ao valor obtido para soluções de quitosana de baixa viscosidade. 

A Mv da quitosana é fortemente dependente da metodologia de sua preparação 
(Gonsalves, Araújo et al., 2011). Possivelmente esta seja a causa da diferença 

considerável entre os valores calculados e os apresentados na literatura. 
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Tabela 2. Viscosidade intrínseca e massa molar volumétrica das matérias -primas de 
quitosana de alta e baixa viscosidade. 

Parâmetro 
Quitosana alta 

viscosidade 

Quitosana baixa 

viscosidade 

[ ] (dL.g-1)   

calculado  22 6 

(Knaul, Kasaai et al., 1998) 12-7,5 

(Focher, Beltrame et al., 1990) 4,0 – 6,0 

Mv  

calculado 25 x 103 6 x 103 

(Knaul, Kasaai et al., 1998) 621 x 103 

(Wan, Creber et al., 2003) 650 x 103 

 

4.2 Grau de desacetilação 

Com o GD podemos saber o quão desacetilada estão as amostras de quitosana, ou 
seja, é possível verificar se a amostra terá mais características de quitina (GD baixo) ou de 

quitosana (GD alto). Além disso, este parâmetro pode influenciar no desempenho da 
membrana. 

O GD das matérias-primas de quitosana foi calculado usando o método da primeira 

derivada da varredura em espectrofotômetro UV-visível. 

Duas curvas padrão foram construídas, uma de GlcN e outra com GlcNAc. A primeira 
derivada da curva padrão de GlcN é zero, isto porque a absorbância da GlcN entre 190 e 
220 nm é constante. Já a curva de GlcNAc apresenta variação de absorbância no 
intervalo, permitindo a utilização da técnica. 

O gráfico obtido plotando as concentrações em função da derivada da absorbância é 

apresentado na Figura 15. A curva obtida experimentalmente apresentou uma 
semelhança muito grande com a apresentada por Wu e Zivanovic (2008), demonstrando 

que esta técnica simples é reprodutível. 
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Figura 15. Curva padrão de GlcNAc em função da derivada da absorbância em 203 nm. 
Equação de ajuste: y = -50,8750x e coeficiente de determinação R² = 0,9979. 

 

A derivada das leituras das amostras de quitosana de baixa e alta viscosidade foi 
substituída na equação da curva padrão, sendo encontrado o valor de m1. M2 é a massa 

de ácido fosfórico equivalente aos 20 mL utilizados, que correlacionando com a 
densidade, encontra-se o valor de 34 g. M3 é a massa de solução de 1 mL da solução de 

quitosana e ácido fosfórico, que relacionando com a densidade, encontra-se o valor de 
1,7 g. 

Assim, foi possível calcular o GD das amostras utilizando as equações  [4], [5] e [6]. 

Para a amostra de quitosana de alta viscosidade o GD encontrado foi de 99,87%, e 

para a quitosana de baixa viscosidade 99,86%. Os valores encontrados são muito 
próximos, indicando que os resíduos de quitina foram quase completamente removidos, 

uma vez que, quanto maior do GD menores são as características da precursora quitina 
presentes na quitosana. Isto também é um indicativo de que a quitina foi submetida a 

condições reacionais extremas que ocasionam a degradação das cadeias poliméricas 
produzindo quitosana com polímeros de massas molares menores. 

4.3 Difração de raios-X  

A partir do ensaio de difração de raios-X é determinado o diâmetro aparente dos 

cristais e o grau de cristalinidade das amostras de quitosana. Estes parâmetros também 
podem afetar nas características de seletividade e permeabilidade das membranas 

sintetizadas. 

As Figura 16 e Figura 17 mostram os difratogramas obtidos para as amostras de 
quitosana de alta e de baixa viscosidade, respectivamente. As curvas são características às 

de amostras de quitosana por apresentarem picos  intensos em 2θ = 12° e 2θ = 20°, 
relativos às regiões amorfas e cristalinas respectivamente. Comparando-se com a Figura 

11, o difratograma da quitosana disponível na literatura é semelhante ao obtido para as 
amostras, além de serem bastante distintos do difratograma da quitina. 

Através da varredura realizada nas condições anteriormente descritas , foram 
selecionados os valores necessários para o cálculo do Dap e o %ICR das amostras. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 3. 
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Figura 16. DRX da amostra de quitosana de alta viscosidade. 

 

 

Figura 17. DRX da amostra de quitosana de baixa viscosidade. 

 

Tabela 3. Resultados de %ICR e Dap da quitosana de alta e baixa viscosidade. 

Parâmetro 
Quitosana alta 

viscosidade 

Quitosana baixa 

viscosidade 

%ICR (%)   

calculado 55,3 58,5 

(Focher, Beltrame et al., 1990) 50 – 65 

Dap (Å)   

calculado 42,0 32,7 

(Focher, Beltrame et al., 1990) 12,3 – 21,1 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3, em relação ao Dap mostram que os valores 
encontrados estão da mesma ordem de grandeza que os apresentados na literatura. 

Os valores de %ICR ficaram dentro da faixa estabelecida pela literatura. 
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Quanto maior a cristalinidade da membrana menor será a mobilidade das cadeias 
poliméricas, que irá prejudicar a absorção e a difusão das moléculas  (Habert, Borges et 

al., 2006). Estudos mostram que quanto maior o grau de cristalinidade da quitosana, 
menor é a sua massa molar (Wan, Creber et al., 2003). O resultado de %ICR obtido pode 

explicar o fato da quitosana não ter apresentado seletividade a sais, mas ser seletiva a 
moléculas maiores. 

4.4 Análise de superfície e medição da espessura 

Durante o preparo das membranas algumas causas podem acarretar em filmes 
defeituosos ou porosos como, por exemplo, evaporação muito rápida do solvente, 
imperfeições no suporte, viscosidade inadequada da solução polimérica, etc. Com o 
intuito de verificar se os filmes de quitosana apresentavam estas imperfeições foi 
realizada a análise de microscopia eletrônica. O fluxo transmembrana é inversamente 
proporcional à espessura, por isso é importante determina-la. 

Nas Figuras 18 a 22 estão apresentadas as fotomicrografias selecionadas para mostrar 
as características da superfície das membranas sintetizadas. Na Tabela 4 são 

apresentadas as espessuras medidas para as membranas sintetizadas. 

Tabela 4. Espessura das membranas sintetizadas. 

Membrana Espessura (µm) 

Quit AR 9 

Quit ANR 14 

Quit BR 16 

Quit BNR 17 

 

Analisando as fotomicrografias obtidas, verifica-se que todas as membranas 
apresentaram um espalhamento uniforme, não sendo verificadas falhas nas superfícies, e 
apresentando características de superfície distintas em comparação com o suporte. Em 

todas elas é possível verificar a ausência de poros, para as ampliações realizadas. 

Nas Figuras 18 e 20 é possível observar a extremidade da membrana com a camada 
seletiva sobreposta à camada suporte. Já na Figura 22 é apresentada a fotomicrografia do 
suporte poroso sem aplicação de camada seletiva de quitosana sobre ele. 

A Figura 19 mostra que a membrana de quitosana de alta viscosidade reticulada 
obteve a camada seletiva mais fina dentre as sintetizadas, na qual é pos sível ver as 

irregularidades da superfície da camada suporte. 

Observa-se ainda na Tabela 4 que a membrana de quitosana de alta viscosidade 
reticulada apresenta a menor espessura dentre as membranas sintetizadas, confirmando 
o que fora observado nos ensaios de MEV. 

Na Figura 21 alguns pontos brancos são observados, acredita-se que estes são devido 
a poeira ou sujeira que estão apenas depositados na superfície. 
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Figura 18. Fotomicrografias das membranas Quit ANR com ampliação de 120x (esquerda) 
e de 500x (direita) com detalhe da borda. 

 

     

Figura 19. Fotomicrografias das membranas Quit AR com ampliação de 120x (esquerda) e 
de 500x (direita). 

 

     

Figura 20. Fotomicrografias das membranas Quit BNR com ampliação de 120x (esquerda) 

com detalhe da borda e de 500x (direita). 
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Figura 21. Fotomicrografias das membranas Quit BR com ampliação de 120x (esquerda) e 
de 500x (direita). 

 

 

Figura 22. Fotomicrografia do suporte utilizado para as membranas de quitosana. 

 

4.5 Seletividade e permeabilidade hidráulica 

Ao selecionar um agente osmótico, entre várias outras considerações, é necessário 
que ele seja retido pela membrana, para não contaminar a solução de alimentação, e que 
ele ofereça uma força motriz elevada. 

Foram selecionados dois sais inorgânicos e dois compostos orgânicos. Nos ensaios de 

seletividade envolvendo os agentes osmóticos NaCl e MgSO4, a condutividade elétrica da 
corrente de alimentação foi monitorada para verificar a migração dos sais para a 

alimentação. Ao longo dos experimentos foi observado que para o NaCl a membrana não 
teve seletividade nem fluxo. Para o MgSO4 a membrana apresentou fluxo porém não 
apresentou seletividade. Em ambos os casos, isto pode ser verificado pelo 
acompanhamento da elevação da condutividade elétrica da corrente de alimentação, 
composta de água ultrapura, e pelo monitoramento da variação de massa do frasco da 
solução de alimentação. 

O NaCl é o agente osmótico normalmente utilizado, porém seus íons são 

monovalentes, enquanto que os do MgSO4 são divalentes. Isto pode explicar o 
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comportamento observado, a membrana não é seletiva ao NaCl e pouco seletiva ao 
MgSO4 apresentando fluxo permeado. 

Para os demais agentes osmóticos, etanol e glicose, a membrana apresentou fluxo e 
seletividade. Ao final dos experimentos foi feita a leitura do índice de refração da solução 
de alimentação em busca de traços de etanol, não foi identificada a presença deste 

composto quando amostras foram comparados com a curva padrão. Para os ensaios 
envolvendo a glicose, realizou-se a medição do °Brix da solução de alimentação, que 

também não foi detectada. 

A utilização da glicose em pressões osmóticas superiores a 50 bar é limitada pela 
solubilidade de aproximadamente 420 g.L-1, a 20 °C. Altas concentrações de soluto 
elevariam a viscosidade da solução osmótica, aumentando os efeitos de polarização por 
concentração e fouling. Tendo em vista estes aspectos, o agente osmótico escolhido para 
os ensaios de permeabilidade foi o etanol. Ele possibilita a utilização de elevadas 
concentrações, até mesmo na forma PA, sem afetar a viscosidade da solução. 

Na Tabela 5 é apresentado o valor médio de fluxo, e seus respectivos desvios padrões, 

obtido para as membranas sintetizadas e uma membrana comercial de acetato de 
celulose (fornecedor HTI). 

 

Tabela 5. Resultados do ensaio de permeabilidade hidráulica utilizando como agente 

osmótico etanol 50%. 

Membrana Fluxo (L.m-².h-1) 

Quit. AR 2,37 ± 0,18 

Quit. ANR 1,04 ± 0,50 

Quit. BR 1,72 ± 0,16 

Quit. BNR 0,98 ± 0,44 

Comercial 0,90 

 

Observando os resultados apresentados da Tabela 5 é possível verificar que a 
membrana Quit AR apresentou o maior fluxo dentre as  sintetizadas. 

Também é possível constatar que, considerando os resultados da Tabela 4, a 
membrana Quit BR possui quase o dobro da espessura de camada seletiva da Quit AR, 

porém o fluxo apresentado não caiu na mesma proporção. Este fato evidencia que outros 
fatores além da espessura são importantes para o fluxo, tais como o entrelaçamento das 

cadeias poliméricas (reticulação) e a viscosidade das soluções de espalhamento. 
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5 Conclusões e Sugestões para Trabalhos Futuros  

Neste trabalho, membranas foram sintetizadas utilizando quitosanas de duas fontes 
diferentes. Membranas reticuladas e não reticuladas foram testadas quanto a sua 

aplicação em processos de osmose direta utilizando quatro agentes osmóticos: NaCl, 
MgSO4, etanol e glicose. 

As membranas reticuladas apresentaram melhor fluxo e menor desvio padrão entre 
os resultados, quando em comparação com as membranas não reticuladas  e a membrana 
comercial de acetato de celulose (fornecedor HTI). 

Os quatro tipos de membranas sintetizadas (Quit AR, Quit ANR, Quit BR e Quit BNR) 

apresentaram seletividade ao etanol e à glicose, porém não tiveram o mesmo 
desempenho para o cloreto de sódio e sulfato de magnésio. 

As fotomicrografias, obtidas por MEV, mostraram que os filmes apresentam bom 
espalhamento com ausência de falhas ou depósitos  nas superfícies das membranas. 

Os resultados obtidos demonstram que a síntese de membranas utilizando quitosana 
tem potencial para aplicações em processos de osmose direta; no entanto, estudos mais 
aprofundados são necessários para estabelecer as condições mais apropriadas de síntese 
e entender os fenômenos envolvidos. 

Propõe-se que sejam realizadas, futuramente, melhorias na s íntese das membranas 

visando à redução da espessura da camada seletiva que proporcionará aumento do fluxo 
de permeado, além de estudos sobre o grau de reticulação, uso de aditivos  e outros tipos 

de suportes, uma vez que estes têm grande influência no processo de OD. 

Como a quitosana é um material orgânico, é necessário avaliar a biodegradabilidade 
da membrana, pois ela deve manter as suas características (seletividade/permeabilidade) 
durante sua vida útil de processo, porém após seu uso não se torne um problema no 
aumento de geração de resíduos. 
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