
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022    1 
 

Preparação de novas membranas de poliacrilonitrila contendo nanocelulose reticulada com ácido 

tânico hidrofobizado para remoção de fármacos em águas 

 

Orientadora: profa. Dra. Patrícia Prediger 

Bolsista: Everton Augusto Rodrigues 

Co-autora: Tauany de Figueiredo Neves 

Instituição-sede: Faculdade de Tecnologia da UNICAMP 

Palavras – chave: membrana; adsorção; poliacrilonitrila; nanocelulose; ácido tânico; tratamento de águas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional aliado ao acelerado desenvolvimento industrial contribuem para a crescente 

presença e diversidade de contaminantes em água [1]. Dentre as classes de compostos já detectadas em corpos 

hídricos, destacam-se os fármacos, compostos recalcitrantes com potencial adverso para a saúde humana e para o 

meio ambiente. A recorrente presença destes contaminantes em água desnudam a ineficiência dos tratamentos 

convencionais empregados e ascendem a necessidade de novas alternativas na purificação de águas [2]. Nesse 

contexto, a aplicação de nanomateriais oferece uma oportunidade para a otimização tecnológica no tratamento de 

águas contaminadas. As vantagens associadas a técnica vinculam-se às propriedades dos materiais empregados, 

destacando-se a nanocelulose, proveniente da celulose, o polímero natural mais abundante da terra com potencial 

para remoção de substâncias poluentes [3].  

 A despeito de sua eficiência como nanoadsorvente, a NC pode ter sua capacidade de remoção potencializada 

por meio da mistura com outros compostos. Assim, o objetivo deste trabalho foi a síntese de novas membranas de 

poliacrilonitrila (PAN) funcionalizadas com nanocelulose cristalina (NCC) reticulada com ácido tânico hidrofobizado 

(TAH) (hPAN@NCC-TAH), suas caracterizações e aplicação na remoção de fármacos em água. O ácido tânico (TA) 

possui grupos hidroxilas em sua estrutura, apresentando uma boa capacidade de interação com compostos 

orgânicos [4], além de ser versátil e permitir seu uso na produção de membranas [5]. Contudo, por apresentar uma 

estrutura hidrofílica, sua alta solubilidade em água dificulta sua utilização, necessitando da hidrofobização utilizando 

agentes químicos para a formação do TAH [6], o qual é insolúvel em água. 

 

2 METODOLOGIA 

A representação esquemática para preparação das novas membranas hPAN@NCC-TAH encontra-se 

apresentada na Fig. 1. Inicialmente realizou-se a esterificação do ácido tânico 1, empregando-se 1,7 equivalentes 

do agente acilante (cloreto de acila) 2, conforme procedimento realizado por Picq [7] (Fig. 1a). A funcionalização da 

NCC 4 com TAH 3 (Fig. 1b) deu-se pela metodologia de Kang et al. [8], utilizando-se como agente crosslinking a 

proantocianidina 5 (PAC). As novas membranas de hPAN@NCC-TAH (Fig. 1c) foram preparadas incorporando NCC-

TAH 6 na solução de poliacrilonitrila nas proporções de 5, 10, 20 e 30%, seguido de processo de inversão de fase e 

hidrólise alcalina parcial, conforme a metodologia empregada por Hu et. al [9]. 

A caracterização morfológica e química das membranas foi realizada por meio de técnicas como a 

espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FT-IR), potencial Zeta, microscopia de força atômica 

(AFM) em meio líquido, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ângulo de contato com água (WCA). E os 

ensaios de remoção de contaminantes em água foram realizados em batelada para a adsorção do fármaco 

propranolol (PRO) usando-se as membranas como adsorventes. A concentração do fármaco foi determinada a partir 



 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022    2 
 

de leitura em espectrofotômetro no comprimento de onda de 290 nm. A partir dos dados obtidos com as leituras, a 

capacidade de adsorção da membrana (qe) foi calculada.  

 

 

 

 

Fig. 1 – (a) Esterificação do ácido tânico; (b) Funcionalização da NCC com TAH; (c) Síntese das membranas de PAN@NCC-

TAH e hPAN@NCC-TAH. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Propriedades morfológicas 

O espectro de FTIR, bem como o potencial Zeta das novas membranas hPAN@NCC-TAH com diferentes 

teores de NCC-TAH podem ser observados na Fig. 2. 

O espectro de FTIR dos materiais (Fig. 2a) indicou bandas semelhantes para todas as membranas, sendo 

que as intensidades destes aumentavam de acordo com o incremento de NCC-TAH no material. A ampla banda 

presente em torno de 3340 cm-1 está associada a presença de grupos OH nas membranas [10]. As pequenas bandas 

em 2915 cm-1 e 2250 cm-1 estão relacionadas aos grupos CH2 e CN [11], respectivamente, funções características 

da PAN. Por sua vez, as bandas observadas em 1650 cm-1 e 1045 cm-1 indicam a presença de amida primária e 

grupo nitrila [12], respectivamente, referentes ao processo de hidrólise da PAN. A análise de potencial Zeta (Fig. 2b) 

mostrou o caráter eletronegativo das membranas, sendo que, conforme o incremento de nanomaterial, houve um 

aumento da eletronegatividade da membrana [13], de −35,57 a −57,45 mV, em   relação à   membrana   hPAN sem 
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Fig. 2 – (a) Espectro de FTIR das membranas de hPAN@NCC-TAH 5, 10, 20 e 30%; (b) Medidas de potencial zeta de NCC-

TAH e hPAN@NCC-TAH 5, 10, 20 e 30%. 

nanomaterial, que variou de −13,90 a −34,70 mV. Tal conformação está atrelada a composição química do NCC-

TAH, que ao dispor de grupos carboxilas e hidroxilas contribuem para um aumento da eletronegatividade da 

membrana polimérica hidrolisada.  

A morfologia e a rugosidade das membranas foram analisadas por meio das técnicas AFM e MEV, 

apresentadas na Fig. 3. A análise MEV das membranas secas (Fig. 3(a1-d1)), mostrou que os materiais dispunham 

de uma superfície densa, não porosa e de uma subcamada dotada de poros com formato de dedos que tendiam a 

se reduzir conforme o incremento de nanomaterial. A medida de rugosidade das membranas de hPAN/NCC-TAH foi 

realizada através de AFM em meio líquido para se verificar o parâmetro em condições operacionais (Fig. 3(a2-d2)). 

Pela técnica, foi verificado que conforme o aumento no teor de NCC-TAH na membrana havia um aumento da 

rugosidade do material. As membranas de hPAN/NCC-TAH 5% e 10% apresentaram menor rugosidade, 52 e 75 nm, 

respectivamente, enquanto que as membranas de hPAN/NCC-TAH 20 e 30% apresentaram maior rugosidade, 130 

e 423 nm, respectivamente. 

3.2 Ângulo de contato com a água (WCA) 

A análise de WCA (Tabela 1) indicou a natureza hidrofílica das membranas, uma vez que os valores obtidos, 

entre 3,65º e 16,51º, foram inferiores a 90° [14]. Ademais, pela análise fica claro que o aumento da concentração de 

NCC-TAH na membrana hPAN diminuiu a hidrofilicidade do material. Esta mudança está relacionada à presença do 

ácido tânico hidrofobizado, que fornece à estrutura carbonos alquílicos que reduzem as zonas hidrofílicas do material. 

3.3 Testes de adsorção de propranolol  

Afim de se avaliar o potencial de adsorção das novas membranas hPAN@NCC-TAH, bem como as 

condições ideais para potencialização do caráter adsorvente dos materiais, ensaios de adsorção para o fármaco 

realizados em batelada. Os resultados estão apresentados na Fig 4. 

Testes preliminares empregando-se as membranas hPAN@NCC-TAH com diferentes teores de nanomaterial 

(Fig.4a) indicaram que a hPAN@NCC-TAH 10% apresentou elevada capacidade de adsorção e potencial de 

remoção quando comparada com as demais. Assim, para a otimização do processo de adsorção do PRO em água, 

optou-se pela utilização da membrana dotada com 10% em massa de NCC-TAH.  

O efeito do pH na capacidade de adsorção (qe) do PRO pela membrana hPAN@NCC-TAH 10% foi avaliada 

em pH entre 2-10 (Fig. 4b). As novas membranas apresentaram capacidades de adsorção superiores em pH 6 (144,3 

(a) (b) 
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mg/g), em comparação às demais faixas de pH. O que pode ser justificado devido a maiores forças eletrostáticas

 

Fig.3 – Rugosidade das membranas de hPAN/NCC-TAH 5% (a1-a2), hPAN/NCC-TAH 10% (b1-b2), hPAN/NCC-

TAH 20% (c1-c2) e hPAN/NCC-TAH 30% (d1-d2). 
 

 

Tabela 1 – Resultados de ângulo de contato para as membranas de PAN, hPAN e hPAN@NCC-TAH. 

 

entre adsorvente/adsorbato em decorrência da carga superficial negativa da membrana (Fig. 2b) e à presença 

majoritária de espécies catiônicas do fármaco PRO [15] nesta faixa de pH. 

Ademais, foram realizados testes para identificação do melhor tempo de contato entre adsorvente/adsorbato 

para atingir uma estabilização na capacidade adsortiva do material (Fig. 4c). Por meio dos resultados obtidos, foi 

observada uma estabilização da capacidade de adsorção após 6h de teste, mantendo a adsorção por volta de 144 

mg/g. Os testes de variação de massa (Fig. 4d) foram realizados com a intenção de se identificar a influência da 

massa da membrana no processo de adsorção e nos valores de qe. Dessa forma, foi possível verificar que as 

membranas com porcentagem em massa de 0,0025 g apresentavam melhor desempenho, atingido um qe de 144 

mg/g.   

Membranas WCA em 4s 
Variação do ângulo de contato ao longo do 

tempo (s) 

0s 2s 4s 

hPAN  3,65 
 

 

 

hPAN@NCC-TAH 5% 7,7 
 

 

 

hPAN@NCC-TAH 10% 10,29 
 

 

 

hPAN@NCC-TAH 20% 14,84 
 

 

 

hPAN@NCC-TAH 30% 16,51 
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 Fig. 4 – (a) Adsorção de PRO pelas membranas hPAN@NCC-TAH 5, 10, 20, 30%; (b) Adsorção de PRO pela membrana 

hPAN@NCC-TAH 10% em diferentes pH; (c) Influência do tempo de contato na adsorção de PRO pela membrana 

hPAN@NCC-TAH 10%; (d) Influência da massa de adsorvente na adsorção de PRO pela membrana hPAN@NCC-TAH 10%. 

Condições experimentais:  Volume de solução: 5 mL; Concentração inicial de contaminante: 100 mg/L; Agitação: 180 

oscilações/min; pH 6 à temperatura ambiente. 
 

4 CONCLUSÕES 

Novas membranas de hPAN/NCC-TAH foram sintetizadas, caracterizadas e aplicadas na remoção do 

fármaco PRO em água. A incorporação de NCC-TAH em matrizes poliméricas aumentou a eletronegatividade da 

hPAN, alterou a superfície e subcamadas do material base e aumentou a rugosidade da membrana, fatores que 

contribuíram para a potencialização da capacidade adsorvente do nanomaterial NCC para o fármaco PRO. Estes 

resultados indicam o grande potencial que modificações na NCC e sua incorporação em polímeros podem contribuir 

para a eficiência no tratamento de águas contaminadas. 
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