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RESUMO 
 

Membranas de poliamida não exigem agentes de molhamento e por serem 
membranas hidrofílicas apresentam grande interesse na separação de soluções 
aquosas. Com isto, surge então o interesse de produzir membranas a partir de 
nanocompósitos (poliamida 6 e poliamida 6.6)/argila organofílica), por meio da 
técnica de imersão-precipitação isotérmica em banho de água destilada. O objetivo 
deste trabalho consistiu na produção, caracterização e comparação dos 
nanocompósitos de poliamida 6 e poliamida 6.6/argila organofílica para uso na 
preparação de membranas. Os nanocompósitos foram produzidos a partir de 3% em 
peso de argila organicamente modificada pelo sal quaternário de amônio 
(Cetremide) e foram caracterizados por DRX e MET, onde os mesmos apresentaram 
uma estrutura esfoliada/parcialmente esfoliadas. As membranas foram 
caracterizadas por MEV, onde se observou uma camada densa (pele seletiva) e 
outra camada com poros uniformes distribuídos ao longo da membrana. 
 
Palavras-chave: nanocompósitos, argila regional, poliamida, membrana, imersão-
precipitação, 

 
 
INTRODUÇAO 

Os materiais poliméricos utilizam cargas sintéticas ou naturais na forma de 

partículas ou fibras para melhoria de propriedades ou simplesmente para reduzir 

custos. Entretanto, embora a carga convencional ou reforço de materiais poliméricos 

sejam muito usados, frequentemente a adição dessas cargas pode trazer 

desvantagens, tais como: aumento de peso, fragilidade e opacidade (1,2). 

Por outro lado, os nanocompósitos são uma nova classe de compósitos, que 

utilizam baixos teores de carga, onde pelo menos uma dimensão dispersa na 

partícula é na faixa de nanômetro (3). Esta característica favorece na melhoria de 

propriedades. 
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A obtenção de nanocompósitos baseado em silicatos em camadas é bastante 

desafiadora até alcançar o pleno potencial técnico, em particular para os 

nanocompositos de poliolefinas, onde o campo de atuação prever crescimento. Uma 

modificação orgânica nos silicatos em camadas é necessária para permitir a 

intercalação/esfoliação e além disso o uso de compatibilizantes pode ser aplicado 

para melhorar ainda mais essa interação. Apesar de todos os elementos 

favorecerem a dispersão e nano-distribuição, o processamento é ajustado por meio 

de um concentrado (1,3,4,5). 

As membranas poliméricas são amplamente usadas na indústria. Alguns 

exemplos de aplicações industriais são separação de gases, filtração, ultrafiltração e 

osmose inversa. O controle da morfologia da membrana é muito importante na 

configuração e desempenho apropriado para uma aplicação específica. Existe uma 

série de técnicas de preparação de filmes poliméricos porosos, como a sinterização, 

estiramento, gravação (“track-etching”), inversão de fases (10), além de outros. 

A adição de nanopartículas inorgânicas em materiais poliméricos melhora as 

propriedades de filtração das membranas atraindo grande atenção para o 

desenvolvimento de novas membranas. Alguns autores(11-13) indicam que adições 

apropriadas de nanopartículas inorgânicas em uma solução de polímero fundido 

elimina a formação e o crescimento de macrovazios, aumentando o número de 

pequenos poros, melhorando assim a porosidade, hidrofilicidade e permeabilidade 

com retenção quase inalterada. Além disso, a incorporação de nanoparticulas na 

matriz polimérica melhora as propriedades mecânicas, a estabilidade térmica e o 

desempenho anti incrustações (14) . 

O objetivo deste trabalho consistiu na produção, caracterização e comparação 

dos nanocompósitos de poliamida 6 e poliamida 6.6/argila organofílica para uso na 

preparação de membranas. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

Materiais 

 Foi usada argila bentonítica Brasgel PA (sódica), com CTC (capacidade de 

troca catiônica) = 90 meq/100g (método de adsorção de azul de metileno), passada 

em peneira ABNT nº. 200 (D = 74µm), de cor creme, fornecida pela Bentonit União 

Nordeste (BUN), localizada na cidade de Campina Grande – PB. 
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 A matriz polimérica empregada foi a poliamida 6 (Technyl C216) fornecida 

pela Rhodia/SP, sob a forma de grânulos de coloração branca.  

O sal quaternário de amônio utilizado foi o Cetremide (brometo de 

hexadeciltrimetil amônio), produzido pela Vetec/SP.  Para a preparação das 

membranas foi utilizado o solvente ácido fórmico a 99% da Vetec. 

 
 Metodologia 

 Para tornar a argila compatível com a matriz polimérica, os íons de sódio 

presentes entre as lamelas da argila são trocados por íons do sal quaternário de 

amônio (Cetremide) para produzir a argila organofílica, denominada de OMMT. Para 

a obtenção da argila organofílica (OMMT) foi realizado tratamento apropriado para o 

sal, baseando-se na CTC da argila, conforme procedimento reportado em trabalhos 

anteriores (15,16). 

Para a obtenção dos nanocompósitos de poliamida/argila, foram preparados 

concentrados (1:1) em misturador interno acoplado ao Reômetro de Torque System 

90 da Haake-Büchner, operando a 240 ºC para a poliamida 6 e 260 ºC para a 

poliamida 66, 60 rpm por 10 minutos. Os concentrados obtidos foram granulados e 

adicionados à matriz polimérica, em quantidades necessárias para a obtenção de 

teores nominais de 3% em massa de argila. As misturas foram processadas em 

extrusora de rosca dupla contra-rotativa acoplada a um Reômetro de Torque System 

90 da Haake-Blücher, utilizando uma temperatura de 240 ºC para a poliamida 6 e 

260 ºC para a poliamida 66 em todas as zonas de aquecimento e velocidade das 

roscas de 60 rpm. Antes de qualquer etapa de processamento, os materiais 

contendo poliamida foram secados a 80 ± 5ºC por 24 horas em estufa a vácuo, 

antes de serem processados para a retirada de umidade. 

Na preparação das membranas foi utilizado o método de inversão de fases 

através da técnica de imersão-precipitação. A poliamida 6 e os nanocompósitos 

(secados a 80 ºC sob vácuo, por um período de 24 horas) foram dissolvidos numa 

quantidade em peso de 20% de polímero e 80% de ácido fórmico, a uma 

temperatura de 40 ºC, até a total dissolução do polímero. A poliamida 6 dissolvida 

em ácido fórmico forma uma solução clara e homogênea, enquanto que, os 

nanocompósitos formam uma solução turva. 

Após o preparo da solução, esta foi espalhada em uma placa de vidro e 

depois imersa rapidamente em um banho de um não-solvente, no caso, água 
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destilada. Depois de concluída a precipitação, a membrana foi removida e lavada 

com água destilada e secada em estufa a 50ºC por um período de 2 horas.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Difração de Raios-X (DRX) 

 A Fig.1 mostra os difratogramas de raios-X das argilas sem tratamento 

(MMT), tratada (OMMT) e dos nanocompósitos de poliamida 6 e 66. 

 Observa-se que a argila sem tratamento apresenta uma distância interplanar 

basal de aproximadamente 12,74Å, característico dos argilominerais do grupo das 

esmectitas. Para a argila tratada houve um deslocamento do pico para ângulos mais 

baixos, na ordem de 21,21Å, apresentando assim uma expansão da distancia 

interplanar basal, indicando assim a intercalação do sal na argila. 

 Já para os nanocompósitos de poliamida/argila que foram analisados através 

de filmes, pode-se observar que o pico característico da argila tratada não mais 

aparece. Esse resultado mostra que aparentemente os nanocompósitos obtidos 

apresentam uma estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada. Isto será em 

seguida confirmado por meio da microscopia eletrônica de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Difratogramas das argilas MMT e OMMT e dos nanocompósitos de PA /argila 

 
Microscopia Eletrônica de Transmissão  

 Na Fig. 2a e b estão as fotomicrografias dos nanocompósitos de poliamida 6 e 

poliamida 66 com argila tratada respectivamente. Pela Fig. 2a é possível observar 

uma morfologia parcialmente esfoliada, composta de lamelas de argila e alguns 

aglomerados dispersos na matriz polimérica. Já na Fig. 2b observa-se uma 

morfologia semelhante, porem com ausência de aglomerados. Aparentemente 
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apresenta uma morfologia mais esfoliada em relação ao nanocompósito de 

poliamida 6/argila. 

De maneira geral, o sal quaternário de amônio estudado favoreceu a 

obtenção de nanocompósitos com estrutura predominantemente esfoliada, podendo 

assim confirmar os resultados obtidos e anteriormente exibidos de difração de raios-

X.  

 
 

 

 

 

 

(a)                                         (b) 

Figura 2: Fotomicrografias de MET para os filmes de nanocompósitos de (a) PA 6/argila e 

(b) poliamida 66/argila. 
 
Microscopia Eletrônica de Varredura 

 As Fig. 3 e 4 apresentam fotomicrografias da seção transversal das 

membranas de poliamida 6 e poliamida 66 e seus nanocompósitos respectivamente. 

É possível observar uma variação no tamanho dos poros ao longo de sua 

espessura. Visualiza-se uma camada denominada de pele filtrante e, logo abaixo 

uma camada porosa, com poros distribuídos de modo uniforme e de forma esférica. 

Na pele filtrante os poros são muito pequenos ou até mesmo inexistentes e na 

camada porosa observa-se a presença de poros interconectados e bem distribuídos. 

 Para as membranas obtidas a partir dos nanocompósitos é possível observar 

a formação de macrovazios, isso provavelmente ocorreu em virtude de uma 

precipitação mais lenta durante a preparação da membrana. 

 É visto ainda que as membranas de poliamida 66 e seus nanocompósitos 

apresentam a pele filtrante mais espessa e os poros da camada porosa menor 

quando comparadas às membranas de poliamida 6. Essa maior espessura implica 

diretamente no fluxo permeado. 
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(a)                                                 (b) 

Figura 3: Fotomicrografias obtidas por MEV da seção transversal da membrana de (a) 

poliamida 6 pura e (b) poliamida 6/OMMT. 
 

 

 

 

 

 

(a)                                                (b) 

Figura 4: Fotomicrografias obtidas por MEV da seção transversal da membrana de (a) 

poliamida 66 pura e (b) poliamida 66/OMMT. 
 
CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos e apresentados nesse estudo, conclui-se 

que a presença das moléculas do sal na argila foi verificada por meio do aumento 

interplanar basal, evidenciado nos difratogramas de DRX e que os nanocompósitos 

obtidos apresentaram estruturas esfoliadas e/ou parcialmente esfoliadas, 

evidenciadas também por DRX e confirmadas por meio das fotomicrografias obtidas 

por MET, onde foram verificadas lamelas de argila e alguns aglomerados dispersos 

na matriz polimérica. As fotomicrografias de MEV das membranas obtidas a partir 

dos nanocompósitos apresentaram uma maior quantidade de poros e distribuição 

mais uniforme quando comparadas à membrana de poliamida pura. As membranas 

de poliamida 66 apresentaram uma maior espessura da pele filtrante. De maneira 

geral, membranas microporosas assimétricas foram obtidas com sucesso, onde a 

presença da argila proporcionou uma modificação estrutural considerável. 

 

 

 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

8819

8819



AGRADECIMENTOS 
 Os autores agradecem à Rhodia/SP, à Bentonit União Nordeste (BUN), ao 

DEMa/UFCG, à CAPES/Pro-Engenharia, CAPES/PROCAD/NF, ao MCT/CNPq, ao 

PRH-25 e à RENAMI, pelo apoio financeiro. 

 

REFERENCIAS 
1- DUBOIS, A. L. Polymer – layered silicate nanocomposites: preparation, 

properties and uses of a new class of materials. Materials Science and 
Engineering. v. 28, p.1-63, 2000.  

2- FISCHER, H. Polymer nanocomposites: from fundamental research to specific 

applications. Materials Science and Engineering C.  v.23, p.763-772, 2003. 

3- PAVLIDOU, S.; PAPASPYRIDES, C. D. A review on polymer – layered silicate 

nanocomposites. Progress in Polymer Science.  v. 33, p, 1119-1198, 2008. 

4- SINHA RAY, S; OKAMOTO M. Polymer/layered silicate nanocomposites: a 
review from preparation to processing.  Toyota Technological Institute, 2-

12-1 Hisakata, Tempaku, Nagoya 468 8511, Japan, 2003. 

5- PFAENDNER, R. Nanocomposites: Industrial opportunity or challenge?. 
Polymer Degradation and Stability. v.95, p, 369-373, 2010. 

6- HABERT, A. C.; BORGES, C. P.; NÓBREGA, R. Processos de separação 
por membranas. Rio de Janeiro. E-papers, 2006. 180p. 

7- ANADÃO, P.; SATO,L. F.; WIEBECK, H.; DÍAZ, F. R. V. Montmorillonite as a 

component of polysulfone nanocomposite membranes. Applied Clay 
Science. v. 48, p. 127-132, 2010. 

8- MULDER, M. Basic Principles of Membrane Technology. Netherlands. 2nd 

Editions. Kluwer Academic Publishers. 1997.363p. 

9- HAN, J.; LEE, W.; CHOI, J. M.; PATEL, R.; MIN. B. R. Characterization of 

polyethersulfone/polyimide blend membranes prepared by a dry/wet phase 

inversion: Precipitation kinetics, morphology and gás separation. Journal of 
Membrane Science. v. 351, p. 141-148, 2010. 

10- WANG,X. L.; QIAN, H. J.; CHEN, L. J.; LU, Z. Y.; LI, Z. S. Dissipative particle 

dynamics simulation on the polymer membrane formation by immersion 

precipitation. Journal of Membrane Science. v. 311, p. 251-258, 2008. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

8820

8820



11- YANG, Y.; ZHANG, H.; WANG, P.; ZHENG, Q.; LI, J. The influence of nano-

sized TiO2 fillers on the morphologies and properties of PSF UF membranes. 

Journal of Membrane Science. v.288, p. 231-238, 2007.  

12- URAGAMI, T.; MATSUGI, H.; MIYATA, T. Pervaporation characteristics of 

organic-inorganic hybrid membranes composed of poly(vinyl alcohol-co-acrylic 

acid) and tetraethoxysilane for water/ethanol separation. Macromolecules.  v. 

38, p. 8440-8446, 2005. 

13- NAGARALE, R. K.; SHASHI, V. K.; RANGARAJAN, R. Preparation of 

polyvinyl alcohol-silica hybrid heterogeneous anion-exchange membranes by 

sol-gel method and their characterization. Journal of Membrane Science. v. 

248, p. 37-44, 2005. 

14- YA-NAN, Y.; JUN, W.; QING-ZHU, Z.; XUE-SI, C.; HUI-XUAN, Z. The 

research of rheology and thermodynamics of organic-inorganic hybrid 

membrane during the membrane formation. Journal of Membrane Science. 
v. 311, p. 200-207, 2008. 

15- ARAÚJO, E. M.; MELO, T. J. A.; OLIVEIRA, A D.; ARAÚJO, H. L. D.; 

ARAÚJO, K. D.; BARBOSA, R. Preparação de argilas organofílicas e 

desenvolvimento de nanocompósitos com matrizes poliméricas de polietileno 

e nylon6. Parte 1: comportamento mecânico. Polímeros: Ciência e 
Tecnologia, v.16, n.1, p. 38-45, 2006 

 
 

STRUCTURAL COMPARISON OF NANOCOMPOSITES MEMBRANES OF 
POLYAMIDE 6 AND POLYAMIDE 6.6 WITH A REGIONAL CLAY  

 
ABSTRACT 

Polyamide membranes do not require wetting agents because they are hydrophilic 
membranes and show great interest in the separation of aqueous solutions. With this, 
there is the interest to produce membranes from nanocomposites (polyamide 6 and 
polyamide 6.6)/organoclay), using the technique of isothermal immersion-
precipitation in a bath with distilled water. The objective of this work was to produce, 
characterize and compare nanocomposites of polyamide 6 and polyamide 
6.6/organoclay for use in the preparation of membranes. The nanocomposites were 
produced with 3 wt% of clay organically modified by quaternary ammonium salt 
(Cetremide) and were characterized by XRD and TEM. The nanocomposites 
presented an exfoliated/partially exfoliated structure. The membranes were 
characterized by SEM and presented a dense layer (selective skin) and another layer 
with uniform pores distributed along the membrane. 
 
Keywords: nanocomposite, regional clay, polyamide, membrane, immersion-
precipitation. 
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