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RESUMO 
 

Neste trabalho, foram obtidas membranas de nanocompositos de poliamida66 com 3 
e 5% de argila bentonítica constituída de silicatos em camadas provenientes do 
interior da Paraíba. A argila foi tratada com um sal quaternário de amônio com o 
intuito de torná-la organofílica. As membranas foram preparadas por meio da técnica 
de inversão de fases a partir dos nanocompósitos obtidos por solução. As argilas 
foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX) e termogravimetria (TG). 
Enquanto que, as membranas foram caracterizadas por calorimetria exploratória 
diferencial (DSC) e TG. Os resultados de DRX e TG comprovaram a presença do sal 
na argila e a estabilidade térmica da argila tratada. Por DSC, observou-se que não 
houve alteração da temperatura de fusão das membranas de nanocompositos em 
relação à membrana de poliamida66 pura. Por TG, verificou-se que a decomposição 
das membranas de poliamida66 com argila tratada foram superiores se comparados 
com a argila sem tratamento. 
 
Palavras-chave: membranas, nanocompósitos, poliamida66, argila bentonítica.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 

Membrana pode ser definida como sendo um filtro ou uma barreira que separa 

duas fases e que restringe, total ou parcialmente, o transporte de uma ou várias 

espécies químicas presentes nas fases (1).  

Os processos comuns de separação incluem métodos químicos, centrifugação, 

ultracentrifugação, tratamentos térmicos entre outros. Cada um desses processos 

tem sérias limitações, sejam de ordem energética, como no caso de tratamentos 

térmicos e mecânicos, sejam de ordem química, pois tratamentos como a 

demulsificação química necessitam de uma posterior remoção dos aditivos. 

Processos que vem recebendo crescente atenção devido à sua eficiência 
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energética, facilidade de operação, vasta aplicabilidade, entre outras vantagens são 

os que utilizam membranas como princípio ativo de seu funcionamento (2).  

A inversão de fases é o método mais utilizado na obtenção de membranas 

poliméricas, que são produzidas por precipitação de uma solução polimérica. Esta 

técnica permite uma ampla modificação morfológica a partir de pequenas variações 

feitas nos parâmetros utilizados durante a preparação das membranas (3).  

A poliamida66 é um exemplo de polímero sintético, sendo considerado um 

importante termoplástico de engenharia. As poliamidas são materiais de alta 

resistência à tração, resistência à abrasão, excelente resistência à fadiga, baixo 

coeficiente de atrito e boa tenacidade (4). As poliamidas vêm sendo utilizadas em 

matrizes de nanocompósitos, onde têm boas propriedades a baixos níveis de carga 

quando comparados à matriz pura e aos compósitos convencionais. A dispersão 

uniforme da nanocarga de argila no polímero produz uma larga interação interfacial, 

representando uma característica peculiar do nanocompósito polimérico (5).  

A preparação de filmes de poliamida66 por inversão de fase origina 

membranas com elevado percentual de camada densa e tamanho de poros por 

unidade de área não uniforme (6).  

Neste trabalho, foram obtidas membranas de nanocompositos de poliamida66 

com 3 e 5% de argila bentonítica constituída de silicatos em camadas provenientes 

do interior da Paraíba. A argila foi tratada com um sal quaternário de amônio com o 

intuito de torná-la organofílica. As membranas foram preparadas por meio da técnica 

de inversão de fases a partir dos nanocompósitos obtidos por solução. As argilas 

foram caracterizadas por difração de raios-X (DRX) e termogravimetria (TG). 

Enquanto que, as membranas foram caracterizadas por calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) e TG. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

 
Materiais 

 
Para esta pesquisa, foram utilizados os seguintes materiais: a argila BRASGEL 

PA (sódica ativada), fornecida pela Indústria Bentonit União Nordeste (BUN), 

localizada na cidade de Campina Grande-PB. Para produção das argilas 

organofílicas, e torná-las, assim, compatível com o polímero foi realizado um 

tratamento específico com o sal Cetremide® (brometo de hexadeciltrimetil amônio), 
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fabricado pela Vetec, São Paulo/SP. A matriz polimérica utiliza foi a poliamida66, 

comercialmente conhecida como Technyl A216, fornecida em forma de grânulos 

pela Rhodia/SP.  

 
Preparação da Argila Organofílica 
 
A argila bentonítica sódica foi modificada organicamente através de uma 

reação de troca iônica em meio aquoso, usando o sal quaternário de amônio 

Cetremide® e de acordo com a capacidade de troca de cátions (CTC) da argila. O 

tipo de sal utilizado exige um procedimento diferenciado. Para serem empregadas 

como cargas para nanocompósitos, essas argilas devem expandir em meio 

orgânico. Neste caso, são denominadas de argilas organofílicas.  

 
Preparação dos Nanocompósitos e das Membranas 
 
Depois de realizada a modificação orgânica da argila, partiu-se para a 

preparação dos nanocompósitos pelo método de intercalação por solução, que se 

baseia na preparação de uma solução de polímero ou pré-polímero e outra de 

silicato. Utilizou-se como solvente o ácido fórmico. Para efeito de comparação, foi 

utilizada argila tratada (organofílica) e não-tratada. A produção das membranas foi 

realizada utilizando a técnica de inversão de fase através da precipitação por 

imersão, com um tempo de reação pré-determinado de 2h, conduzindo a barreiras 

seletivas microporosas planas. 

  
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização das argilas 

 
A Figura (1a) e (1b) apresentam os resultados de DRX e TG para a argila sem 

tratamento (AST) e com tratamento (ACT), respectivamente.  
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Fig. 1. (a) Difratogramas e (b) Curvas de Termogravimetria das argilas sem tratamento (AST) e 

tratada (ACT) com o sal Cetremide®. 
 

A Figura (1a) apresenta os resultados de DRX para a argila sem tratamento 

(AST), verificou-se o espaçamento interplanar basal (d001) de 15,42 Å e para a 

argila com tratamento (ACT) foi de aproximadamente 21,45 Å, o que mostra que 

houve um aumento na distância interplanar basal. Na Figura (1b), observa-se que 

para a argila ACT, a faixa de 200 ºC a 380 ºC aproximadamente corresponde á 

decomposição inicial do sal, e que esta apresentou maior estabilidade térmica se 

comparada com a argila sem tratamento. 

 
Caracterização das Membranas 

 
As Figuras (2a) e (2b) apresentam os termogramas obtidos por DSC das 

membranas com 3 e 5% de argila AST e ACT.  
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Fig. 2. DSC das membranas de PA66 pura e com (a) 3% de argilas AST e ACT e (b) membranas de 

PA66 pura e com 5% AST e ACT. 
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Nas Figuras (2a) e (2b) verifica-se um pico endotérmico na faixa entre 60 e 

100ºC, provavelmente referente à volatilização da água, do ácido fórmico. Observa-

se ainda diferença de altura e posições dos picos de todas as composições 

estudadas e que podem ser atribuídas às variações entre as espessuras dos filmes 

feitos manualmente. Pode-se observar na membrana de PA66 pura um pico 

endotérmico característico da temperatura de fusão cristalina (Tm) do polímero 

utilizado, que se posiciona entre 260 e 270ºC. Para as membranas de PA66 com 5% 

de argila AST pode ser visto um pico acentuado na faixa de 160 a 200°C 

aproximadamente, que pode ser atribuído à temperatura de recristalização da 

poliamida66. 

As Figuras (3a) e (3b) ilustram as curvas de TG, obtidas por termogravimetria 

para as membranas de PA66 pura e PA66 com 3 e 5%  das argilas AST e ACT, 

empregando-se uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e atmosfera de ar. 
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Fig. 3. TG das membranas de PA66 pura e com (a) 3% de argilas AST e ACT e (b) membranas de 

PA66 pura e com 5% AST e ACT. 
 

 

As Figuras (4a) e (4b) ilustram as curvas de TG, obtidas por termogravimetria 

para as membranas de PA66 pura e PA66 com 3 e 5%  das argilas AST e ACT, 

empregando-se uma taxa de aquecimento de 10 °C/min e atmosfera de ar. 
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Fig. 4. DTG das membranas de PA66 pura e com (a) 3% de argilas AST e ACT e (b) membranas de 

PA66 pura e com 5% AST e ACT. 
 

As curvas de TG e DTG para todas as membranas analisadas apresentaram 

três perdas de massa que compreenderam as seguintes faixas: de 20 a 100 ºC, 

referente à volatilização da água e do ácido fórmico com temperatura máxima de 50 

°C; de 100 a 280 °C, provavelmente devido à decomposição do sal e do resíduo de 

glicerina utilizado no processo e com temperatura máxima de aproximadamente 200 

°C; e de 320 a 620 °C, referente à decomposição das membranas e com 

temperatura máxima de aproximadamente 470 °C. 

Foi possível perceber que as composições de PA66 com 3 e 5% de argila ACT, 

as faixas referentes às suas decomposições foram superiores se comparados com a 

argila AST, evidenciando assim uma maior estabilidade térmica da argila com 

tratamento.  

 
CONCLUSÕES 

 
Por meio dos difratogramas das argilas (tratada e não tratada), verificou-se a 

modificação na estrutura da argila bentonítica pelo processo de organofilização e 

aumento da distância interplanar basal. Por TG, observou-se que a argila tratada 

apresentou maior estabilidade térmica se comparada com argila AST. Por DSC, 

verificou-se um pico endotérmico característico da temperatura de fusão cristalina na 

membrana de PA66 pura. Por TG, observou-se que as membranas de PA66 com 3 

e 5% de argila tratada apresentou maior estabilidade térmica quando comparada 

com os mesmos percentuais de argila sem tratamento. 
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COMPARATIVE STUDY BY TG AND DSC OF MEMBRANES POLYAMIDE66/ 
BENTONITE CLAY NANOCOMPOSITE  

 
 
 

ABSTRACT 
 

In this study, it was obtained membranes of nanocomposites polyamide66 with 3 and 
5% bentonite clay consists of silicates in layers from the interior of Paraíba. The clay 
was treated with a quaternary ammonium salt in order to make it organophilic. The 
membranes were prepared by phase inversion technique from the nanocomposites 
in solution. The clays were characterized by X-ray diffraction (XRD) and 
thermogravimetry (TG). Also the membranes were characterized by differential 
scanning calorimetry (DSC) and TG. The XRD and TG confirmed the presence of 
salt in the clay and thermal stability of the treated clay. For DSC, it was observed that 
there was no change in melting temperature of the membranes of nanocomposites 
compared to membrane pure polyamide66. By TG, it was found that the 
decomposition of the membranes of polyamide66 with treated clay were higher 
compared with the untreated clay.   
 
 
 
Keywords: membranes, nanocomposites, polyamide66, bentonite clay. 
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