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RESUMO 

A modificação da superfície de membranas comerciais é utilizada para melhorar suas propriedades, tais como 

rugosidade, hidrofilicidade e cargas de superfície. Dentre as técnicas existentes, o método coating, que 

consiste da deposição de finos filmes de óxidos, como a polietilenoimina (PEI) e o óxido de grafeno (OG) é 

muito empregado, uma vez que são capazes de minimizar a ocorrência do fouling e ainda aumentar a 

seletividade de contaminantes, à exemplo dos corantes. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 

modificar a superfície de membranas de microfiltração comerciais de polietersulfona pelo método de coating 

por filtração, primeiramente sulfonando a superfície da membrana, com ácido sulfúrico, e PEI e na sequência 

OG funcionalizado com ácido tânico (AT). Foram produzidas três membranas diferentes, alterando a última 

deposição (MFOG, MFAT e MFOG/AT). A membrana modificada foi empregada na remoção do corante aniônico 

azul brilhante presente em solução aquosa, por meio de processo de filtração escala de bancada, cujos 

resultados apontaram 98,37% de remoção do contaminante, bem como baixo fouling associado ao processo, 

e elevadas taxas de recuperação do fluxo de permeado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
É sabido que a cor que os corantes causam nos corpos hídricos é desagradável e 

indesejável. Podem causar interferência nos processos de fotossíntese, devido à redução 
da penetração da luz solar; e ainda nos organismos, os corantes podem ser considerados 
carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos, podendo causar graves danos à saúde dos 
seres humanos, como disfunção do rim, sistema produtivo, fígado, cérebro e sistema 
nervoso (KADIRVELU et al., 2003; CATANHO; MALPASS; MOTHEO, 2006; GUPTA; 
SUHAS, 2009; RECK; PAIXÃO, 2016). 

Neste sentido, é importante buscar por processos de tratamento que sejam capazes 
de remover os corantes presentes nos efluentes líquidos, antes que sejam despejados nos 
corpos hídricos receptores.  

Dentre as tecnologias existentes, cita-se o processo de separação por membranas 
(PSM), uma vez que apresenta operação simples, baixo consumo de energia, alta 
eficiência, baixa poluição ambiental, entre outros (QIU et al., 2015; XU et al., 2017, 2018). 
O fouling é o principal problema relacionado ao processo, uma vez que o fenômeno exige 
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maior consumo de energia para atender a demanda de produção, resulta em uma menor 
produção de água tratada, e ainda a membrana necessita de limpeza frequente.  

Dessa forma, a modificação da superfície da membrana parece ser a melhor solução 
(NGO et al., 2016), uma vez que age diretamente em fatores relacionados ao fenômeno, 
como hidrofilicidade, rugosidade e cargas da membrana (GALIANO et al., 2015). Dentre as 
formas de modificar a superfície das membranas, cita-se o coating, que consiste na 
deposição de uma fina camada no topo da superfície da membrana.  

O polímero polietilenoimina (PEI) é altamente viscoso e possui vários atrativos, dentre 
eles: baixa toxicidade, fácil separação e reciclagem, e não apresenta odor. Além disso, é 
um termoplástico amorfo com interesse particular na fabricação e modificação de 
membranas, devido à sua excelente habilidade em formar filmes (SENTHILKUMAR et al., 
2012). A utilização do PEI na modificação da superfície de membranas é utilizada quando 
se deseja uma superfície positivamente carregada, a partir da introdução de grupos aminos 
(GAO et al., 2014).  

O grafeno, que possui natureza versátil devido às propriedades elétricas, mecânicas, 
óticas e químicas, atualmente também vem sendo estudado como material potencial na 
modificação da superfície de membranas. Além disso, sua funcionalização com ácido tânico 
é reportada na literatura (LIU et al., 2017). 

Dessa forma, o presente trabalho buscou modificar a superfície de membranas 
comerciais de microfiltração de polietersulfona, por meio da técnica flow-trough-coating com 
ácido sulfúrico, polietilenoimina e óxido de grafeno funcionalizado com ácido tânico, com 
vistas a melhorar as propriedades das mesmas, em termos de redução do fouling e 
aumento da remoção do corante azul brilhante. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 PREPARO DA SOLUÇÃO DE ÓXIDO DE GRAFENO/ÁCIDO TÂNICO 
 

O óxido de grafeno foi preparado por meio da metodologia modificada de Hummer’s 
(HUMMERS; OFFEMAN, 1958). A solução aquosa de óxido de grafeno foi preparada pela 
esfoliação por sonicação por 4 horas, e em seguida, 4 mg de ácido tânico foi adicionado à 
solução de óxido de grafeno, na concentração de 40 mg/L, sob solução tampão para que a 
reação ocorresse (LIM et al., 2017). 
 
2.2 MODIFICAÇÃO DA SUPERFÍCIE DAS MEMBRANAS DE MICROFILTRAÇÃO 
 

Foram utilizadas membranas comerciais de microfiltração de polietersulfona (PES) 
da marca Sartorius® com poro de 0,2 µm. A modificação de sua superfície foi conduzida 
por meio da filtração sequencial das soluções modificadoras: ácido sulfúrico, PEI e OG/AT. 

Primeiramente, filtrou-se solução de ácido sulfúrico (P.A.) 10% sob ação da 
gravidade, de modo a sulfonar a superfície da membrana (ZHAO et al., 2013); em seguida, 
filtrou-se solução contendo 5 mg de PEI sob pH 3 a fim de dispor grupos positivos à 
superfície da membrana; e por fim, filtrou-se a solução de OG/AT.  

Três membranas foram produzidas: uma com óxido de grafeno (MFOG), uma com 
âcido tânico (MFAT), e uma com óxido de grafeno funcionalizado com ácido tânico (MFOG/AT), 
para fins comparativos. 
 
2.3 ENSAIOS DE MICROFILTRAÇÃO 
 
 Os ensaios de microfiltração foram conduzidos à temperatura ambiente de 25º C, 
utilizando uma célula de filtração do tipo “dead-end”, com área efetiva de 11,34 cm2. 
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Primeiramente, a água destilada foi filtrada pela membrana, na pressão de 3 bar por 1 hora, 
cujo fluxo foi calculado por meio da seguinte fórmula: 

𝐽𝐹 =
𝑚

. 𝑡. 𝐴
 Equação 11 

Em que 𝐽𝐹 representa o fluxo inicial (𝐽0) e o fluxo final (𝐽2) de água e de corante (𝐽1) 
pela membrana (L/h.m2), m é a massa total (kg) do permeado coletado em tempos pré 
determinados (h),  é a massa específica da água (kg/m³) e A é a área efetiva da membrana 
(m2). 

Na sequência, uma solução do corante azul brilhante (Figura 1), na concentração de 
10 mg/L foi filtrada pela membrana. A remoção foi determinada por meio da Equação 2: 

 𝑅 = (1 −
𝑐1

𝑐0
) 𝑥100% Equação 2 

Em que 𝑐0 e 𝑐1 são as concentrações do corante (mg/L) na solução de alimentação 
e no permeado, respectivamente. 

As concentrações do corante foram determinadas por meio de espectrofotômetro 
UV-VIS HACH DR 5000. 

O fouling total foi determinado por meio da Equação 3: 

𝑅𝑡 =
𝐽0 − 𝐽1

𝐽0
𝑥100       Equação 4 

 
Já a recuperação do fluxo foi determinada por meio da Equação 5: 

𝐹𝑅𝑅 =
𝐽2

𝐽0
𝑥100% Equação 4 

 
 

  

 

Figura 1: Estrutura química do corante azul brilhante. 

 
 
2.4 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS DE MICROFILTRAÇÃO 
 
 
 A morfologia das membranas modificadas foi determinada por meio da Microscopia 
Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando equipamento Quanta FEI, modelo 250. A 
permeabilidade das membranas foi determinada a partir da filtração de água em três 
diferentes pressões (1,2 e 3 bar), na mesma célula de filtração, descrita anteriormente. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MEMBRANAS 
 

A Figura 2 ilustra as micrografias das membranas sem modificação (MF0), MFOG, 
MFAT e MFOG/AT na magnitude de 1.000 vezes. 

 
Figura 2: Micrografia das membranas de microfiltração. 

 

 A partir da Figura 2 observa-se que a membrana pura (MF0) possui uma superfície 
porosa com poros distribuídos de forma heterogênea. No entanto, sua morfologia é alterada 
a partir da introdução dos grupos sulfônicos, aminos e de OG/AT. 
 Para a membrana MFOG observa-se que houve a deposição de uma camada rugosa 
sobre a superfície da membrana, o que é característico do óxido de grafeno. Esse mesmo 
aspecto foi observado para MFOG/AT com a adição de ácido tânico, cujas micrografias são 
muito similares àquelas encontradas por (LIM et al., 2017). Por sua vez, para MFAT, é 
perceptível que se formou uma camada lisa sob a superfície da membrana, no entanto ela 
não foi uniforme a ponto de cobrir todos os poros da membrana.  
 
3.2 ENSAIOS DE MICROFILTRAÇÃO 
 

Os fluxos de permeado inicial (𝐽0), de permeado da solução contaminante (𝐽1) e de 
permeado final (𝐽2) obtidos para as membranas produzidas, assim como para a membrana 
sem modificação encontram-se na Figura 3. 

 

MFOG/AT MF0 

MFOG MFAT 
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Figura 3: fluxos inicial, de corante e final. 

 
A partir da Figura 3, nota-se que há um decréscimo do fluxo nos primeiros minutos 

de filtração, até sua completa estabilização por volta de 30 minutos; esse comportamento 
da curva é característico em ensaios de filtração, devido à compactação que ocorre na 
membrana, por causa da pressão que é exercida.  

A Tabela 1 sumariza os dados de fluxos, de remoção do corante azul brilhante, de 
fouling e de recuperação de fluxo. 

 
 
 

Tabela 1: Dados de fluxo e retenção de corante, obtidos para as membranas em estudo. 
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MF0 1.171,1 4.404,73 1.403,01 1.241,82 7,48 68,14 28,19 
MFOG/AT 20,52 68,71 46,72 43,45 100 31,99 63,24 
MFOG 16,73 43,87 14,87 11,02 88,26 66,10 25,13 
MFAT 736,35 2.634,73 859,82 878,07 16,05 67,36 33,33 
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Nota-se que sob mesmas condições operacionais, a permeabilidade das membranas 
modificadas foi inferior à obtida para a membrana pura, a qual apresentou valor de 1.171,1 
m/s.Pa. 

A membrana pura apresentou retenção do corante azul brilhante de apenas 7,48 %. 
O fouling foi de 71,81 % enquanto que o fator de recuperação de fluxo foi de 28,19.  

As membranas modificadas apresentaram permeabilidade próxima, variando entre 
16 e 20 m/s.Pa, com exceção da MFAT  que apresentou um elevado valor de permeabilidade, 
de 736,35 m/s.Pa, o qual pode ser justificado pelo MEV, visto que após a modificação, a 
membrana continuou porosa. 

De modo geral, o que pode-se observar é que após a filtração do corante, o fluxo 
permeado permanece constante, mas em um valor menor do que o obtido na filtração 
inicial, uma vez que o aumento da concentração de corante próximo a superfície da 
membrana acaba por provocar uma resistência adicional à transferência de massa do 
solvente (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). 
 No que diz respeito a remoção do corante azul brilhante, a membrana mais eficiente 
foi aquela modificada com óxido de grafeno funcionalizado com ácido tânico. Nota-se 
também que a referida funcionalização foi vantajosa em termos de redução de fouling e 
aumento da recuperação de fluxo.  

O fouling total diz respeito à somatória do fouling reversível e irreversível. Enquanto 
que o fouling reversível associa-se a concentração por polarização e a formação de torta, 
o fouling irreversível é causado pela adsorção do corante (WANG et al., 2016). Assim, 
verificou-se que o mesmo foi reduzido para apenas 31% quando da modificação da 
superfície da membrana com ácido sulfúrico, PEI e OG/AT. 
 
4 CONCLUSÃO 
 

O sucesso da modificação da superfície das membranas comerciais de microfiltração 
de polietersulfona foi confirmado por meio da análise de MEV. 

Na aplicação das membranas modificadas em ensaios de filtração para remoção do 
corante alimentício azul brilhante presente em solução aquosa, foi possível verificar que o 
fluxo permeado diminuiu comparativamente à membrana pura, assim como a 
permeabilidade; no entanto, as membranas modificadas apresentaram baixo fouling e 
remoções de corante expressivas, acima de 80%, com exceção da membrana modificada 
com sem o óxido de grafeno (MFAT). Isso indica que os objetivos da modificação da 
superfície de membranas de microfiltração foram alcançados: foi possível produzir 
membranas com elevada capacidade seletiva e baixo fouling associado ao processo. 
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