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RESUMO 
 

Os processos de separação por membranas têm sido utilizado nos mais diferentes 
setores da atividade industrial, abrangendo desde a indústria química, alimentícia, 
farmacêutica, médica e biotecnológica. Neste trabalho, uma argila bentonita foi 
adicionada a partir da intercalação por fusão em uma matriz da blenda de 
poli(butileno adipato co-tereftálico)/poli(ácido lático) – PBAT/PLA, nos teores de 1 e 
3% em massa de argila. Após isso, foram produzidas membranas através da técnica 
de evaporação de solvente. Por DRX, foi observada a possível formação de 
estruturas esfoliadas e/ou parcialmente esfoliadas nas membranas. Por DSC, 
observou-se que a adição da argila não promoveu alterações nas temperaturas de 
transição vítrea e fusão cristalina da matriz de PBAT/PLA. A morfologia das 
membranas foi observada por MEV e, verificou-se que a argila favoreceu a 
porosidade das membranas. 
 
Palavras-Chaves: membranas, nanocompósitos, argila bentonita, poli(butileno 
adipato co-tereftálico), poli(ácido lático). 
 
INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas tem havido um interesse crescente, a nível mundial, em 

relação aos polímeros biodegradáveis, principalmente quando se considera o 

desenvolvimento de novos produtos que provoquem menor impacto ambiental. Isso 

se deve porque em sua maioria, os materiais plásticos obtidos de polímeros 

sintéticos convencionais são derivados do petróleo, que não é uma fonte 

biodegradável (1). Entretanto, apesar do crescimento na substituição dos polímeros 

convencionais por biodegradáveis, ainda se têm pouco estudo sobre a aplicação 

destes em membranas industriais. Sendo necessário um esforço para o 

desenvolvimento do potencial das membranas biodegradáveis, assim como também, 

a combinação destas com várias tecnologias, tais como os nanocompósitos (2). 
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Os nanocompósitos são uma classe de compósitos derivados de partículas 

inorgânicas ultrafinas, com tamanhos na ordem de nanômetros (nanocarga), as 

quais são homogeneamente dispersas em uma matriz polimérica (3). Com relação a 

sua estrutura, quando as moléculas de um polímero penetram no espaço 

interlamelar da nanocarga aumentando um pouco a distância interlamelar, tem-se 

um nanocompósito intercalado. Se a interação entre o polímero e as lamelas for 

muito grande, a ponto de separá-las individualmente, de modo que fique 

uniformemente dispersas na matriz polimérica, o material obtido é classificado como 

esfoliado ou delaminado (3,4). 

O termo membrana é definido como uma fase permeável ou semipermeável 

que permite a passagem de certas espécies e restringe o movimento de outras. O 

fluxo do material através da membrana é favorecido pela variação de força motriz, 

variação de concentração, pressão e potencial elétrico. Em geral as membranas 

podem ter significativamente estruturas diferentes, mas todas têm em comum a 

característica da seletividade no transporte para diferentes componentes (5,6). 

De um modo geral, as membranas podem ser classificadas em densas e 

porosas. Tanto as membranas densas como as porosas podem ser isotrópicas ou 

anisotrópicas, ou seja, podem ou não apresentar as mesmas características 

morfológicas ao longo de sua espessura (6,7). 

O objetivo deste estudo é avaliar a influência de uma argila bentonítica na 

estrutura e morfologia de membranas obtidas de poli(butileno adipato co-

tereftálico)/poli(ácido lático). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Materiais 
 
Foi utilizada a blenda PBAT/PLA de nome comercial Ecovio® LBX 8145 

fornecida pela Basf, a qual possui 45% em massa de PLA, responsável pelo 

conteúdo renovável da blenda, Tm = 140-155°C e, IF= 1.0-1.7 g/10min (a 190 ºC/5 

kg). A argila bentonítica Brasgel- PA, CTC = 90 meq/100g, fornecida pela Bentonit 

União Nordeste (BUN)/BR. O Tetrahidrofurano PA ACS - (THF), produzido pela 

Vetec, foi utilizado como solvente para a preparação das membranas. 
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Preparação dos nanocompósitos e das membranas 
 
Inicialmente, o polimero foi seco a 80°C por 5 horas em uma estufa a vácuo. 

Os nanocompósitos contendo 1 e 3% em peso de argila foram preparados pelo 

método de intercalação por fusão, usando um homogeneizador modelo MH-50H. 

Após o processamento a blenda e seus nanocompósitos foram triturado em forma 

de pellets.  

As membranas foram preparadas a partir da dissolução da blenda (PBAT/PLA) 

e seus nanocompósitos em 15% em peso de solução de tetrahidrofurano - THF, sob 

agitação por 24 horas a temperatura ambiente. A solução foi vertida e espalhada 

com um bastão de vidro em uma placa de vidro, e esta foi deixada para evaporar o 

solvente em um recipiente fechado. 

 
Caracterizações 
 
As análises de DRX da argila e das membranas foram conduzidas em aparelho 

XRD-6000 Shimadzu, utilizando-se radiação Kα do cobre, tensão de 40KV, corrente 

de 30 mA, varredura entre 2θ de 2° a 30° e velocidade de varredura de 2°/min.  

A análise por DSC foi realizada em equipamento DSC-50 SHIMADZU, a uma 

taxa de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera de nitrogênio (N2) a uma vazão de 

50 mL/min, da temperatura ambiente até 350°C.  

O grau de cristalinidade (Xc) foi determinado pela comparação entre medida 

da área sob o pico endotérmico (fusão) e o calor de fusão do polímero 100% 

cristalino, conforme a seguinte Eq.(1) (8): 

 

      (1) 

 

Onde: ∆Hm – entalpia de fusão; ∆Hm100% - entalpia de fusão para o PLLA ou 

PDLA 100% cristalino=93,7 J/g (9); MPLA – fração mássica do PLA; Xc - Grau de 

cristalinidade. As determinações do grau de cristalinidade para a blenda PBAT/PLA 

e seus nanocompósitos foram normalizadas em relação ao PLA. 

As membranas foram analisadas por MEV em equipamento SSX 550 

Superscan – Shimadzu. As amostras foram fraturadas em nitrogênio líquido para 

evitar a deformação plástica. As superfícies das amostras foram revestidas com ouro 

(sputtering – Metalizador Shimadzu –IC-50, utilizando uma corrente de 4 mA por um 

período de 3 minutos). 
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RESULTADOS 
 
Difração de raios-X (DRX) 
 
A Fig. 1 ilustra os difratogramas da argila bentonítica sem modificação (MMT), 

e das membranas de PBAT/PLA puro e com teores de 1 e 3% de MMT. 

Observa-se para a argila MMT o espaçamento basal na reflexão d001 de 13,30 

Å, característico do grupo da esmectíticas presente na bentonita, calculado segundo 

a Lei de Bragg. 

Observa-se para todas as membranas de PBAT/PLA a presença de um pico 

mais intenso em aproximadamente 2θ= 16.8° referente provavelmente a formação 

das fases cristalinas α pseudo-ortorrômbica e/ou β ortorrômbica do PLA, que pode 

ter sido  provocada pelo processo de preparo das membranas, ou seja, devido ao 

tipo de processamento aplicado a este polímero (3,10).  

Com relação à estrutura das membranas obtidas a partir dos nanocompósitos 

da blenda PBAT/PLA com teores de 1 e 3% de argila MMT, verificou-se o 

desaparecimento do pico caracteristíco da argila MMT, o que sugere a possível 

formação de estruturas esfoliadas e/ou parcialmente esfoliadas. 
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Fig. 1: Difratogramas da argila MMT e das membranas blenda PBAT/PLA pura e com teores de 1 e 
3% de MMT. 

 
Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 
 
A Tab. 1 contêm os valores obtidos por DSC das membranas obtidas a partir 

da blenda PBAT/PLA pura e com teores de 1 e 3% da argila MMT. 
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Observam-se para as membranas de PBAT/PLA pura e com teores de 1 e 3% 

de MMT, as temperaturas de transição vítrea (Tg) e de fusão cristalina (Tm). Os 

valores de Tg situam em torno de 55°C, já para a Tm observam-se valores em torno 

de 151°C, estes eventos são característicos da fase do PLA na blenda.  

A adição da argila não promoveu nenhuma alteração relevante sobre a Tg e Tm 

da blenda PBAT/PLA, concordando com outros estudos da literatura (11,12).  

 
Tab. 1: Propriedades térmicas obtidas por DSC das membranas de PBAT/PLA puro com teores de 1 

e 3% de argila MMT. 

Amostras Tg (°C) Tm(°C) ∆Hm (J/g) Xc (%) 

MPBAT/PLA puro 54,1 150,9 9,1 21,6 

MPBAT/PLA 1% MMT 49,3 151,2 9,6 23,0* 

MPBAT/PLA 3% MMT 55,3 150,8 9,8 24,0* 

 
 Em geral, percebe-se que com o aumento do teor de argila nas membranas, o 

grau de cristalinidade foi ligeiramente maior que o polímero puro. Alexandre et al. 

(2009) observaram o efeito no aumento do grau de cristalinidade para 

nanocompósitos de PA12 para teores  com até 2,5% de argila, assim como também 

verificaram que em estruturas parcialmente esfoliadas, o aumento no grau de 

cristalinidade foi mais pronunciado, sendo atribuído a uma melhor dispersão da 

nanoargila, uma vez que se tem um maior teor de cristais pequenos.  

 
Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 
Nas Figs. 1 a 3 estão apresentadas as fotomicrografias da superfície de topo e 

secções transversais das membranas obtidas a partir da blenda PBAT/PLA puro e 

com teores de 1 e 3% de argila MMT, respectivamente. 

Analisando as imagens da superfície de topo, verifica-se que a morfologia de 

todas as membranas de PBAT/PLA apresentam domínios esféricos bem distribuídos 

por toda a superfície, referentes provavelmente à fase dispersa do PLA dentro da 

matriz de PBAT. A adição de 1 e 3% da argila MMT conduziu a formação de alguns 

de alguns poros localizados aleatoriamente na superfície de topo das membranas. 

Nas imagens das secções transversais estão ilustradas nas Figs. 1b, 2b e 3b. 

Observa-se para a membrana de PBAT/PLA puro uma superfície transversal densa. 

Entretanto, verificam-se morfologias diferenciadas para as membranas de 

PBAT/PLA com teores de 1 e 3% de argila MMT, as membranas apresentaram 
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poros e macroporos localizados preferencialmente próximos à superfície de topo, 

com espessuras variando entre 22 e 24 µm. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

Fig. 1: Fotomicrografias obtidas por MEV da membrana de PBAT/PLA puro: (a) superfície de topo, (b) 
secção transversal. 

 
 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 2: Fotomicrografias obtidas por MEV da membrana de PBAT/PLA com teor de 1% MMT: (a) 
superfície de topo, (b) secção transversal. 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Fig. 3: Fotomicrografias obtidas por MEV da membrana de PBAT/PLA com teor de 3% MMT: (a) 
superfície de topo (b) secção transversal. 

CONCLUSÕES 
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A influência da adição de uma argila bentonítica em membranas de 

poli(butileno adipato co-tereftálico)/poli(ácido lático) foi avaliada. A partir dos 

resultados de DRX foi possível verificar que a argila promoveu possivelmente, a 

formação de estruturas esfoliadas e/ou parcialmente esfoliadas nas membranas de 

PBAT/PLA. Por MEV observou-se uma superfície de topo densa com domínios 

esféricos bem distribuídos do PLA por toda a superfície nas membranas de 

PBAT/PLA puro. Já para as membranas nas quais se adicionou a argila MMT 

verificou-se poros localizados aleatoriamente. Em geral, a adição da argila nas 

membranas favoreceu uma morfologia transversal com poros e macroporos. 
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INFLUENCE OF THE ADDITION OF BENTONITE CLAY IN POLI (BUTYLENE 
ADIPATE CO-TEREPHTHALIC) / POLY(LACTIC ACID) MEMBRANES 

 
ABSTRACT 

 
The processes of membrane separation have been used in many different sectors of 
industrial activity, ranging from the chemical industry, food, pharmaceutical, medical 
and biotech. In this paper, a bentonite clay was added by melt intercalation in a 
poly(butylene adipate-co-terephthalic acid)/poly(lactic acid) blend at levels 1 and 3 
wt% of clay. After that, membranes were produced by solvent evaporation technique. 
From the XRD results, it was verified the possible formation of exfoliated/partially 
exfoliated structures in the membranes. By DSC, it was observed that the addition of 
clay did not promote alterations in glass transition temperature and crystalline melting 
of the PBAT/PLA matrix.  The morphology of the membranes were observed by SEM 
and it was verified the clay formation of porous membranes. 
 
 
 
Keywords: membranes, nanocomposites, bentonite clay, poly(butylene adipate-co-
terephthalic acid), poly(lactic acid). 
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