
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Modificação de membrana de polietersulfona com quitosana e 
óxido de grafeno para remoção de amarelo crepúsculo  

 
Nicole Novelli do Nascimento1*, Lucas de Souza Borban2, Rosangela Bergamasco3, 

Marcelo Fernandes Vieira4, Angélica Marquetotti Salcedo Vieira5 
 

1Mestranda em Ciências de Alimentos, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual de Maringá - UEM. Bolsista 
CAPES - UEM. nicolenovelli002@gmail.com 

2Graduando em Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química, Universidade Estadual de Maringá - UEM. 
Bolsista PIBIC-UEM. lucasborban@hotmail.com 

3Docente em Engenharia Química - DEQ, UEM. Pesquisadora da UEM. rbergamasco@uem 
4Docente em Engenharia Química – DEQ, UEM. Pesquisador da UEM. marcelofvieira@hotmail.com 

5Docente em Engenharia de Alimentos, Departamento de Engenharia de Alimentos - DAL, UEM. Pesquisadora da UEM. 
amsvieira@uem.br 

 
RESUMO 

Os corantes alimentícios, como o amarelo crepúsculo, são amplamente utilizados na indústria e 
devem ser tratados de forma adequada antes de serem despejados nos corpos aquáticos. Uma das 
técnicas que vem sendo exploradas para a remoção é a separação por membranas, as quais podem 
ser modificadas a afim de melhorar o desempenho. O objetivo do trabalho foi modificar uma 
membrana de microfiltração de polietersulfona com quitosana e óxido de grafeno. Modificou-se a 
membrana através da técnica de revestimento de superfície utilizando filtração perpendicular (dead 
end flow) utilizando a solução ácida de quitosana e óxido de grafeno. Foram realizados os ensaios e 
cálculos de desempenho da membrana, sua permeabilidade e caracterização através da microscopia 
eletrônica de varredura e ângulo de contato. A remoção do corante foi de 99,64%. A membrana teve 
ângulo de contato de 106,3°, o qual indica aumento da hidrofobicidade, permeabilidade de 0,1037 L 
h-1 m-2, fator de recuperação de 65,7% e fouling de 34,3%. Foi concluído que a modificação foi 
eficiente para a remoção do amarelo crepúsculo.  
 

Palavras-chave: Corantes; Tratamento de efluentes; Processos de separação por membranas. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Corantes alimentícios são altamente utilizados na indústria com o principal intuito de 

manter a coloração natural ou o tingimento de alimentos que durante o processamento 
perdem sua coloração. Além disso, os alimentos coloridos atraem as pessoas pela 
aparência, dessa forma, a aceitação do consumidor, é o principal argumento para a 
utilização de corantes (KAPADIA et al., 1998).  Estes são substâncias orgânicas, onde sua 
principal característica é a presença de uma dupla ligação entre dois átomos de nitrogênio, 
onde tal arranjo leva o nome de azo (cromóforo) (ZHANG et al., 2016).  

O corante amarelo crepúsculo (TY) é amplamente utilizado em alimentos com a 
finalidade de proporcionar cores que variam do vermelho ao alaranjado e é considerado um 
corante “azo”, e tem a característica de ser um corante com carga aniônica (-). Ele 
apresenta grande estabilidade quando exposto à luz e variações de pH e temperatura. 
(DOWNHAM e COLLINS, 2000). Utiliza-se esse corante para a coloração de bebidas 
energéticas, doces e balas, geleias, marmeladas, queijos, refrigerantes, sopas 
industrializadas e sorvetes (KOBYLEWSKI e JACOBSON, 2010). No entanto, o TY 
apresenta complicações toxicológicas e pode modificar o desempenho do sistema nervoso 
sem mesmo transpor a barreira hematoencefálica, devido o mesmo ter influência sobre a 
concentração de nutrientes como o zinco, que é primordial para o desempenho neural 
(WARD, 1997), além de que também pode causar reações alérgicas (ZIENA et al., 1997). 

Durante as etapas de produção alimentícia, grandes quantidades de corantes são 
destinadas aos efluentes industriais (SANGHI, 2002). A remoção de tais corantes dos 
efluentes industriais é de suma importância, dado que, quando destinados ao meio 
ambiente, grandes consequências são geradas, como a coloração dos corpos d’água, 

mailto:amsvieira@uem.br


 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

limitação da capacidade de oxigenação da água afetando diretamente a fotossíntese no 
sistema aquático e a toxicidade crônica e aguda. (ARAMI et al., 2006). 

Atualmente, diversos processos são empregados para o tratamento de efluentes 
contendo corantes, tais como adsorção, eletrocoagulação, filtração por membranas, filtros 
de gotejamento, fotocatálise, lodo ativados e ozonização (MANE et al., 2007). Os processos 
de separação de membranas ganham destaque, uma vez que, possuem maior eficácia na 
separação, diminuição dos números de etapas no processo, maior qualidade do produto 
final e o baixo consumo energético (STRATHMANN, 1990). As membranas funcionam 
como uma barreira seletiva, onde proporciona a passagem de determinados compostos de 
uma mistura, mantendo a outra parcela (CHERYAN, 1998).  

A modificação da superfície da membrana possibilita interações de fatores como a 
capacidade de resposta e a afinidade e/ou propriedade catalítica da superfície da mesma, 
a fim de que haja um melhor desempenho da membrana (PADAKI et al., 2015). Para 
aumentar as propriedades de hidrofilicidade, adesão e trocas iônicas da superfície da 
membrana, dentre várias possibilidades, têm-se o recobrimento, a enxertia de superfície e 
a misturas de nano partículas em materiais poliméricos (MOKHTARI et al., 2017). 

A quitosana é um biopolímero adequado para a remoção de diversos compostos 
devido à sua estrutura composta por um alto conteúdo de grupos funcionais amino e 
hidroxila, além da sua baixa toxicidade. Sua solubilidade em soluções aquosas ácidas 
resulta um enorme potencial hidrofílico (JANA et al., 2011). Zhang et al. (2011) relatou a 
compatibilidade da ligação de quitosana com óxido de grafeno (GO). O GO vem ganhando 
destaque como um composto promissor no melhoramento do fluxo do permeado em 
membranas, pois possui propriedades de transportes únicas (HUANG et al., 2014). Este 
material possui uma estrutura bidimensional de um átomo de espessura, sendo possível a 
construção de camadas ordenadas (LEE et al., 2015). 

O objetivo deste trabalho foi remover o amarelo crepúsculo de solução aquosa 
utilizando uma membrana de microfiltração modificada com quitosana e óxido de grafeno 
através da técnica de recobrimento de superfície através do modo de filtração perpendicular 
(dead end flow). 
 

2. MATERIAS E MÉTODOS 
 
Os experimentos foram realizados no Laboratório de Gestão, Controle e 

Preservação Ambiental (LGCPA) do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM) e em parceria com o Complexo de Centrais de 
Apoio a Pesquisa (COMCAP) e com o Departamento de Química, da Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). 

 
2.1 Preparação do óxido de grafeno (GO) 
 
O método modificado de Hummer adaptado por Yamagushi, Bergamasco e Hamoudi 

(2016) foi utilizado para o preparo da solução de nanofolhas de GO. O banho ultrassônico 
(Ultronique – QS. 5/40A – Frequência 40KHz) foi utilizado durante 100 min com o objetivo 
de obter a esfoliação do grafite e obter o GO. Para remover as folhas de óxido de grafite 
não esfoliadas foi realizado centrifugação a 6000 rpm em 1 h.  

Utilizando-se uma solução comercial de GO (2 mg mL-1) foi preparado uma curva 
analítica baseada na metodologia de Konios et al. (2014) em espectrofotômetro UV-VIS 
(Hack – DR 5000) no comprimento de onda 660 nm e no intervalo de 0,1 a 250 mg L-1. Foi 
realizado a leitura da concentração do GO para verificação do volume e da necessidade de 
diluição dele antes da sua utilização. 
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2.2 Etapas da modificação da membrana 
 
A metodologia foi baseada em Mansourpanah et al. (2013) e Bagheripour et al. 

(2018) com adaptações.  
Preparou-se a solução de ácido acético glacial anidro (Synth-PA) com concentração 

de 3% (v/v). Pesou- se 0,15 g de quitosana (Aldrich) e dissolveu-se em 50 mL da solução 
de ácido acético na temperatura de 60°C e com auxílio do banho ultrassônico (Ultronique – 
QS. 5/40A – Frequência 40KHz) durante 5 min. Utilizou-se 3 mg de óxido de grafeno obtido 
da solução previamente preparada. 

A membrana de microfiltração 0,22 µm com diâmetro de 0,47 mm de PES da marca 
Micropore foi transferida para o módulo de membrana de bancada (PAM-Membranas 
Seletivas®), o qual possui capacidade de 250 mL com área efetiva de 1,251 x 10-3 m² 
acoplado a um sistema pressurizado com ar comprimido e funcionando através de fluxo 
perpendicular (dead-end flow) à membrana. Em seguida, o módulo foi vedado e adicionado 
25 mL de ácido acético com quitosana durante 30 min sob pressão de 5 bar. Feito isso, 
adicionou-se a solução de GO 120 mg L-1 durante 30 min sob pressão de 5 bar.  

 
2.3 Desempenho da membrana modificada 
 
Após a modificação da membrana foram realizados os ensaios para avaliação dos 

fluxos, fouling e remoção do corante. O fluxo inicial de água (𝐽0) na membrana modificada 
foi avaliado sob pressão de 7 bar e volume de 100 mL. Foram coletadas alíquotas com um 
intervalo de 10 min entre cada medida durante 1 h após 10 min de compactação da 
modificação na membrana. Em seguida, os fluxos de TY (𝐽1) e fluxo final de água (𝐽2) 
também foram avaliados sob as mesmas condições descritas para 𝐽0. Os fluxos (𝐽𝑥) podem 
ser calculados de acordo com a equação (1): 

(1)  Jx =
m

.t.A
                                                                                                       

Onde 𝐽𝑥 representa os fluxos médios de água inicial (𝐽0), de corante (𝐽1) e de água 
final (𝐽2) através da membrana (L h–1 m–2; onde 𝑚 é a massa das alíquotas (kg);  é a 

massa específica da água (kg m–3); 𝑡 é o tempo (h) e 𝐴 é a área efetiva da membrana (m2). 
A permeabilidade da membrana foi avaliada logo após o fluxo inicial de água. Foi 

medido o fluxo de água sob diferentes pressões (5, 6, 7 bar). Os parâmetros de percentual 
de fouling (% Fouling) e de recuperação de fluxo (% R.F) foram determinados de acordo 
com as equações 2 e 3, respectivamente.  

 (2)% 𝐹𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛𝑔 =  
𝐽0 − 𝐽2

𝐽0
× 100                                                                                                     

 (3)% 𝑅. 𝐹 =  
𝐽2

𝐽0
× 100                                                                                                      

Todos os ensaios foram realizados após as modificações e foram feitos à 
temperatura ambiente (25ºC). 

 
2.4 Ensaios para a remoção de amarelo crepúsculo (TY) 
 
Preparou-se a solução de amarelo crepúsculo (MM = 452,33 g/mol) na concentração 

de 10 mg L-1, onde a concentração em mg L-1 foi determinada no espectrofotômetro UV-
VIS (Hack – DR 5000) no comprimento de onda 470 nm a partir de uma curva analítica 
previamente preparada. Como mencionado anteriormente, as condições foram as mesmas 
para os fluxos de água, ou seja, volume da solução de TY de 100 mL e pressão de filtração 
de 7 bar. 

Após a filtração da solução contendo TY foi realizado uma limpeza utilizando 150 mL 
de solução de água deionizada durante 30 min em repouso a fim de retirar excesso de 
corante na superfície da membrana. Foram anotados os volumes (mL) e concentrações 
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(mg L–1) da solução de alimentação, permeado e concentrado e utilizado a equação 4 para 
a obtenção dos resultados em massa (mg), onde C representa a concentração e V o 
volume. 

(4) 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 =   
𝐶 𝑥 𝑉 

1000
 

Para o cálculo da porcentagem de corante no permeado e concentrado utilizou a 
equação 5, onde A é a massa de corante na solução de alimentação e B é a massa de 
corante no permeado ou no concentrado. 

(5) % 𝐶𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
𝐵 𝑥 100

𝐴
 

 
2.5 Caracterização das membranas 
 
Para a caracterização da membrana de microfiltração PES pura e modificada foi 

utilizado a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e ângulo de contato.  
 
2.5.1 MEV 
 
As membranas foram secas por 24 h à temperatura ambiente (25°C). Após isso, elas 

foram metalizadas com uma fina camada de ouro a 50 mA por 130 s e então foram obtidas 
as imagens das morfologias da superfície das membranas através de um microscópio 
eletrônico de varredura (Shimadzu SS-550 SuperScan Scanning Electron Microscope) com 
alto vácuo (HV) de 20 kV na magnitude de 10.000 vezes. 

 
2.5.2 Ângulo de contato 
 
Após as membranas serem secas por 24 h à temperatura ambiente (25 °C) utilizou- 

se um goniômetro (Tantec, modelo CAM – Micro) para avaliar a hidrofilicidade da 
membrana. Uma micro-seringa contendo uma gota de água com volume constante foi 
utilizada para a análise em três pontos diferentes da superfície da membrana.  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 Desempenho da membrana modificada 
 
A avaliação da permeabilidade para a membrana modificada foi obtida através da 

plotagem de um gráfico do fluxo versus as diferentes pressões utilizadas: 5, 6 e 7 bar. A 
equação da reta obtida informa o valor do coeficiente angular, o qual corresponde 
matematicamente à permeabilidade da membrana, sendo, portanto, a permeabilidade da 
membrana modificada igual a 0,1037 L h-1 m-2 bar-1, como pode ser observado na Gráfico 
1. 
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Gráfico 1: Permeabilidade da membrana modificada 

Fonte: Autora (2019) 

 

Pode-se observar no Gráfico 1 que conforme aumentou a pressão ocorreu um 
aumento também do fluxo, ou seja, são diretamente proporcionais. No que se refere a 
permeabilidade, percebeu-se que foi extremamente baixa. Apesar do óxido de grafeno ser 
considerado hidrofílico (HEGAB, ZOU, 2015), a quitosana é solúvel em meio ácido diluído, 
dessa forma, ocorre a protonação e consequentemente o polímero se torna catiônico, ou 
seja, carga positiva (+) (GOOSEN, 1996), que reage com a alta concentração de GO, carga 
negativa (-), indicando que, a membrana provavelmente se tornou hidrofóbica. 

Posteriormente à etapa de compactação foi iniciado a coleta das alíquotas para o 
cálculo do fluxo do permeado durante o tempo de filtração das águas iniciais e finais, assim 
como do corante TY, como pode ser visto na Gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: Acompanhamento do fluxo do permeado no decorrer do tempo de filtração 

Fonte: Autora (2019) 

 
No Gráfico 2 é possível observar que o fluxo inicial da água apresentou uma 

determinada estabilidade antes e após o período de compactação (10 min) comprovando 
que a membrana foi compactada de forma adequada e assim, consequentemente, mantido 
sua permeabilidade a água no decorrer do tempo. Houve uma redução do fluxo de TY 
quando comparado ao fluxo de água inicial, no entanto, houve estabilidade do fluxo ao 
decorrer da filtração. Em contrapartida, o fluxo final de água reduziu notavelmente ao 
comparar com os fluxos anteriores, sugerindo que a limpeza da membrana não foi eficiente 
e que houve incrustação e adsorção causada pelo corante na superfície e possivelmente 
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nos poros da membrana. Estes resultados também podem ser observados a partir do fluxo 
médio da água inicial, corante e água final apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Valores médios dos fluxos de permeado 

Tipo de fluxo Fluxo 
Médio (L h-1 m²) 

J0 – Fluxo Inicial de Água 7,03 

J1 – Fluxo do Corante 6,18 

J2 – Fluxo Final de Água 4,62 
Fonte: Autora (2019) 

 
A partir dos resultados da Tabela 1 pode-se observar novamente que houve uma 

redução do fluxo inicial para o final, mas teve proximidade do fluxo do corante com a água 
inicial. Dessa forma, teve-se que o fator de recuperação de fluxo foi de 65,7% e a 
porcentagem de fouling foi de 34,3%. Isto sugere que ocorreu na superfície da membrana 
o fenômeno de polarização por concentração, havendo o acúmulo de solutos (CHERYAN, 
1998) e/ou fouling, que é a deposição de solutos dentro dos poros da membrana (MULDER, 
2000). Uma limpeza eficiente é crucial dado que se não houver a remoção dos compostos 
nos poros ocorre a queda do fluxo do permeado e da resistência da permeação (MADAENI, 
1999), além disso, poderá causar perda irreversível da permeabilidade da membrana 
(GOOSEN et al., 2002). 

 
3.2 Remoção de amarelo crepúsculo (TY) 
 
A remoção do TY foi acompanhada durante 1 h de filtração na pressão 7 bar, como 

mencionado anteriormente. Na Figura 1 mostra-se a solução de alimentação e as soluções 
após a filtração pela membrana modificada. 

 

 
Figura 1: Soluções presentes no ensaio - 1 (Alimentação); 2 (Concentrado); e 3 

(Permeado). 
Fonte: Autora (2019) 

 

Analisando a Figura 1 é possível constatar que a solução utilizada para alimentação 
(1) possui uma cor aparentemente próxima da solução contida no concentrado (2), isto 
porque a solução do concentrado possuía concentração média de 9,4 mg L-1 e a da 
alimentação 10 mg L-1. Porém, na solução do permeado (3), a qual não há coloração 
aparente, tem-se apenas 0,36 mg L-1 de corante. A partir destes resultados, teve uma 
remoção de 99,64% do TY, mas apenas 76,83% está na solução obtida do concentrado, 
isto indica, novamente, que houve adsorção na superfície e/ou nos poros da membrana.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A quitosana, possui carga positiva (+) teoricamente ela interagiu com GO, carga 
negativa (-), no entanto, o amarelo crepúsculo é um corante aniônico, ou seja, possui carga 
negativa (-), sendo assim, deveria ter sido separado por tamanho de poros e/ou repulsão 
de cargas. Observando a membrana após filtração, foi possível verificar a coloração 
amarelada na superfície, podendo indicar que houve também adsorção. 

 
3.3 Caracterização da membrana modificada 
 
Os resultados obtidos da caracterização da membrana de microfiltração (MF) pura e 

modificada serão descritas a seguir. 
 
3.3.1 MEV 
 
A Figura 2 apresenta as imagens obtidas das membranas pura e modificada através 

do MEV, onde é possível observar a superfície enrugada característica do GO (LIM et al., 
2017). 

 

 
Figura 2: Imagens do MEV das membranas na magnitude 10.000x da membrana MF pura 

(A) e membrana modificada (B). 
Fonte: Autora (2019) 

 

A redução da porosidade pode ser vista na superfície modificada (B), sendo assim, 
considera-se que a modificação foi realizada com eficiência e suficiente para remoção do 
corante no volume obtido do permeado. Entretanto, se trabalhasse em maiores tempos de 
filtração e/ou maiores pressões seria possível trabalhar com volumes similares a realidade. 

 
3.3.2 Ângulo de contato 
 
A membrana modificada apresentou ângulo de contato de 106,3° provando que, ao 

modificar a membrana com GO, sua permeabilidade seletiva é alterada ao comparar com 
o ângulo de contato de 70,3° da membrana pura. No entanto, como mencionado 
anteriormente, o óxido de grafeno é considerado hidrofílico, mas ao interagir com a 
quitosana em alta concentração torna a membrana hidrofóbica devido a dificuldade de 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

difusão das moléculas de água pela superfície da mesma, resultado que também pode ser 
visto nos valores obtidos de permeabilidade e fluxos. 
 

 
4. CONCLUSÕES 
 
Pode se concluir que as membranas de microfiltração de PES são viáveis para a 

modificação da superfície com a quitosana e a solução de nanopartículas de GO através 
da filtração perpendicular (dead end flow) e que a modificação proposta foi eficiente para a 
remoção do corante amarelo crepúsculo.  
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