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Resumo: Membranas de poliamida 6 e de seu nanocompósito com 5% de argila foram obtidas pelo método de inversão 
de fases e a precipitação foi feita em banho de agua destilada e também na mistura de água destilada e solvente. Os 
nanocompósitos obtidos foram caracterizados por DRX e as membranas por MEV. Pela análise de DRX, verificou-se 
que os nanocompósito obtido apresenta uma estrutura provavelmente esfoliada e/ou parcialmente esfoliada, também foi 
possível observar a presença de dois picos característicos das fases da poliamida 6 (α e γ). Nas fotomicrografias de 
MEV foi visto que a presença de argila promoveu alterações na morfologia, tamanho e distribuição dos poros. E a 
presença de ácido no banho de precipitação ocasiona uma diminuição significativa da camada filtrante, como também 
houve um aumento na quantidade tamanho dos poros. 
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Polyamide6/clay membranes: Effect of precipitation bath in morphology 
 

Abstract: Polyamide6 membranes and their nanocomposites with 5% clay were obtained by the phase inversion 
method and the precipitation was made in distilled water bath and also in the mixture of solvent and distilled water. The 
nanocomposites were characterized by XRD and membranes by SEM. By XRD analysis, it was found that the obtained 
nanocomposite presents a structure probably exfoliated and / or partially exfoliated, it was also possible to observe the 
presence of two characteristic peaks (α and γ) of the polyamide 6 phases. In the SEM micrographs it was seen that the 
presence of clay promote alterations in morphology, size and distribution of pores. The presence of acid in the 
precipitation bath leads to a significant decrease in the filter layer, but also an increase in the quantity of pore size. 
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Introdução 

Membranas são meios filtrantes, que usualmente são obtidas por materiais poliméricos, 
podendo ou não apresentar poros de tamanhos variados. Esses poros que, dependendo de sua 
distribuição na membrana, direcionam as membranas para as aplicações desejadas, tanto para 
separar partículas quanto para fracionar moléculas de diferentes massas molares. As membranas 
têm a capacidade de separar materiais onde um filtro comum não apresenta a mesma capacidade 
[1,2]. 

Os processos de separação por membranas (PSM) com diferentes seletividades sob 
condições operacionais distintas é amplamente usado para diversas aplicações como concentrar, 
fracionar e purificar as soluções que estão diluídas, principalmente soluções aquosas [3]. O 
processo de separação por membranas vem empregando membranas poliméricas na técnica de 
separação de massa e que vem sendo aplicados a vários processos tecnológicos [4]. O conhecimento 
da estrutura de membranas e sua relação com as propriedades de transporte são importantes para 
uma melhor compreensão dos fenômenos envolvidos nos problemas que são recorrentes no 
processo de separação e fornece informações que permitem selecionar a melhor estrutura para uma 
dada separação [5]. 

Os nanocompósitos poliméricos constituem uma nova classe de polímeros, que são 
compostos por fases inorgânicas (1 – 5%) de dimensões ultrafinas que interagem com a matriz 
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polimérica e oferece ao polímero excelente combinação de rigidez, resistência e peso, que são 
difíceis de ser atingidas com os componentes individuais [6]. Essa adição de partículas inorgânicas 
ajudam as membranas a terem uma melhora nas suas propriedades de filtração, sendo um ponto 
forte aonde se vêm aprimorando os estudos. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal avaliar o efeito do banho de 
precipitação (20% de ácido) na morfologia das membranas obtidas a partir da poliamida 6 e de seu 
nanocompósito com 5% de argila. 
 
Experimental  
Materiais 

Argila bentonítica Brasgel PA (argila nacional), CTC = 90 meq/100g, fornecida pela 
Bentonit União Nordeste (BUN), situada em Campina Grande/PB/Brasil, sob a forma de pó passada 
em malha #200, a matriz polimérica utilizada foi a poliamida 6 da Polyform B300, de viscosidade 
IV = 140-160 mL/g, sob a forma de grânulos de coloração branca. 

Para obtenção das membranas poliméricas foi usado como solvente o ácido fórmico a 98% e 
para o banho de precipitação o ácido com 85% de pureza, ambos fabricados pela VETEC. 
 
Métodos 

Inicialmente foi obtido um concentrado de poliamida/argila na proporção 1:1 em 
homogeneizador de alta rotação, modelo MH-50H, e posteriormente este foi incorporado ao 
polímero na proporção de 5% de argila, em uma extrusora rosca dupla corrotacional da Coperion, 
com um perfil de temperatura de 240°C para as 7 zonas existentes, a uma velocidade de rosca de 
250 rpm. Antes de qualquer etapa de processamento, o material passou por secagem em estufa a 
vácuo a 80°C por 24 horas. 

As membranas foram produzidas por meio da técnica de inversão de fases, pelo método de 
imersão precipitação. A poliamida 6 e o nanocompósito foram dissolvidos numa proporção de 
20:80% em massa de polímero e ácido respectivamente, e permaneceram sob agitação constante por 
um período de 24 h, para a total dissolução do material. Após esse tempo, a solução foi espalhada 
em uma placa de vidro com auxilio de um bastão de vidro, em seguida a placa foi rapidamente 
imersa em um banho de precipitação contendo água destilada. Concluída a precipitação, a 
membrana foi removida e lavada com água destilada para retirada do solvente residual. Esse mesmo 
procedimento descrito foi realizado, porem o banho de precipitação era formado por água destilada 
e ácido fórmico (85% de pureza) com teor de 20%.  

Os nanocompósitos obtidos foram analisados por Difração de Raios-X (DRX), em um 
equipamento Shimadzu XDR-6000, utilizando radiação kα do Cu, tensão de 40 kV, corrente de 30 
mA, varredura entre 2θ de 1,5° a 30° e velocidade de varredura de 2°/min. E as membranas foram 
caracterizadas por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), utilizando um equipamento SSX 
550 Superscan-Shimadzu, operando em 15kV. Foram avaliadas a superfície de topo e a seção 
transversal das membranas. Para análise da seção transversal, as amostras foram fraturadas em 
nitrogênio líquido para evitar deformação plástica. As superfícies das amostras foram revestidas 
com ouro com o objetivo de evitar o acúmulo de carga negativa. As amostras foram recobertas com 
ouro (”sputtering” – Metalizador Shimadzu –IC-50, utilizando uma corrente de 4mA por um 
período de 3 minutos). 
 
Resultados e Discussão  
 
Difração de Raios-X (DRX) 
 

Na Fig. 1 estão apresentados os difratogramas de raios-X da argila, da poliamida 6 e do 
nanocompósito com 5% de massa de argila, as quais foram analisadas por meio de filmes 
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prensados. Percebe-se que o pico característico da argila desaparece quando a mesma é incorporada 
à matriz polimérica, apresentando uma estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada, 
comprovando assim que se obteve nanocompósito. Por meio desses difratogramas pode-se perceber 
a presença de dois picos na faixa de 2θ = 20° e 23°, que correspondem a reflexões referentes aos 
planos cristalinos (200) e (002) da fase α da poliamida 6. Na literatura, esses planos cristalinos 
também foram observados [7-9]. Com a adição da argila é possível verificar o desaparecimento da 
fase γ do polímero. Isto é atribuído a incorporação da argila e como também o processamento para 
obtenção do nanocompósito. 
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Figura 1 – Difratogramas de DRX da argila, PA6 e do nanocompósito com 5% de argila. 

 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 
As fotomicrografias de MEV das superfícies das membranas de PA6 e de seu 

nanocompósito com as variações do banho de precipitação estão representados na Fig 2. 
A Fig 2a, da membrana de PA6 apresentou uma estrutura densa com domínios 

aparentemente contínuos e com uma pequena quantidade de poros. Já na Fig 2b é possível observar 
uma maior quantidade de poros, e estes são muito pequenos, quando comparados a membrana do 
polímero puro, indicando que a presença da argila alterou a quantidade e uniformidade dos poros. 
Quando na presença de ácido no banho de precipitação, ocorre uma mudança significativa na 
morfologia da membrana, na PA6 a formação de uma estrutura com domínios contínuos e alguns 
poros bem maiores em relação aos já citados. Já a membrana obtida a partir do nanocompósito, 
visualiza-se uma quantidade superior de poros. Esses efeitos observados estão relacionados ao 
processo de troca de solvente e não solvente que ocorre no banho de precipitação, fazendo com que 
promova o surgimento e/ou aumento da quantidade dos poros. 
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Figura 2 – Fotomicrografias obtidas por MEV da superfície de topo das membranas a) PA6, b) PA6 + 5% 
em banho de água destlia e c) PA6, d) PA6 + 5% em banho com presença de 20% de ácido. 

 
A Fig 3 apresenta as fotomicrografias das seções transversais das membranas de PA6 e de 

seu nanocompósito e como também das membranas obtidas a partir do banho de precipitação. 
De maneira geral, as membranas obtidas apresentaram uma morfologia assimétrica formada 

por uma camada seletiva e um suporte poroso, estrutura essa característica da técnica de obtenção 
das membranas que foi a inversão de fases. É possível observar que a PA6 (Fig. 3a) apresentou uma 
camada seletiva fina e o suporte poroso com poros uniformes e interconectados Já a membrana com 
teor de 5% de argila (Fig. 3b) apresentara uma camada seletiva bem definida e aparentemente densa 
e um suporte poroso com a presença de poros no formato “fingers” interligados e bem próximos a 
camada seletiva, podendo estes poros estar relacionados com uma possível precipitação com atraso 
em função da presença de argila na solução polimérica. As membranas PA6 e com 5% de argila 
apresentaram uma espessura total de 109 e 230µm, respectivamente. Diante disso, pode-se avaliar 
que a presença da argila alterou de maneira significativa a morfologia das membranas. 

Com a presença de 20% de ácido fórmico no banho de precipitação, foi possível observar 
mudanças importantes na morfologia das memebras. A membrana de PA6 (Fig. 3c), continua 
apresentando uma pele filtrante extremamente fina e um suporte poroso com poros interligados. Já 
para a membrana obtidas a partir do nanocompósitos (Fig. 3d), que ocorreu uma diminuição 
considerável na camada seletiva. Foi visto ainda que o banho de precipitação favoreceu a redução 
e/ou ausência na quantidade e tamanho dos macroporos na forma “fingers” Em comparação com as 
membranas que precipitadas apenas em água, observou-se uma redução na espessura total. 
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Figura 3 – Fotomicrografias obtidas por MEV da seção transversal das membranas a) PA6, b) PA6 + 5% em 
banho de água destlia e c) PA6, d) PA6 + 5% em banho com presença de 20% de ácido. 

 
Conclusões 

Membranas microporosas assimétricas obtidas a partir da matriz pura e de nanocompósitos 
foram obtidas com sucesso e a presença da argila e alteração no banho de precipitação promoveram 
mudanças significativasna morfologia das mesmas. A Difração de Raios-X (DRX), indicou que 
houve a formação de nanocompósito com uma estrutura esfoliada e/ou parcialmente esfoliada, e 
também foi visto que a argila influenciou nas fases características, α e γ da poliamida 6. As 
fotomicrografias de MEV mostram que a presença da argila modificou a morfologia da membrana, 
alterando a quantidade de poros na superfície de topo e como também o aparecimento de 
macroporos interligados à camada seletiva. O banho de precipitação alterou a morfologia das 
membranas, na superfície provocou o aparecimento de poros para a membrana dePA6 e na de 
nanocompósito aumentou a quantidade deles. Já na seção transversal pode-se visualizar 
modificações importantes e significativas que foi a redução da camada seletiva e dos fingers, e uma 
melhoria na distribuição dos poros do suporte poros.  
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