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Membranas de policarbonato (PC) preparadas por vazamento da solução polimérica e contendo diferentes teores de
sepiolita modificada com agente silano foram caracterizadas por difração de raios-X (WAXS), análise térmica (DSC),
transparência óptica e permeação a oxigênio. Os resultados indicam que a incorporação de pequenos teores de sepiolita
leva a formação de uma interface polímero-argila, causando um aumento na permeabilidade a O2. Entretanto, teores
maiores de sepiolita levam a formação de agregados, gerando caminhos preferenciais para as moléculas de O 2. Esta
característica elevou em cerca de 20 vezes a permeabilidade a O2.
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Prepare and characterization of nanocomposite – mixed matrix membranes based on polycarbonate.
Mixed matrix membranes based on polycarbonate with different content of sepiolite were prepared by casting. The
obtained membranes were characterized by wide-angle X-ray diffraction (WAXS), thermal analysis (DSC), optical
transparency and permeation to oxygen. The presence of sepiolite leads to the formation of a polymer-clay interface.
The presence of the interface causes the increase in O2 permeation. Increasing content of sepiolite results in aggregates
of sepiolite, which forms preferential channels to the O2 molecules. This fact is directly related to the strong increasing
observed in O2 permeability.
Keywords: Polymeric membranes; Nanocomposites: Polycarbonate; Structural characterization; Permeation.

Introdução
Os Processos de Separação por Membranas (PSM) representam um importante papel no
contexto atual ao oferecerem uma alternativa para o impacto ambiental e para a redução de custos
oriundos da atividade industrial transformadora. Tecnologias convencionais amplamente utilizadas
pelas indústrias de transformação requerem um elevado gasto energético para uma eficiência
satisfatória, além do custo de implantação e manutenção e a possibilidade dos possíveis subprodutos
gerados serem de caráter poluente. Entre estas tecnologias podem ser citadas a destilação criogênica
do ar, condensação para remoção de vapores orgânicos, absorção de aminas para remoção de gases
ácidos a partir do gás natural, entre outras [1].
Dentre as diversas vantagens que os PSM apresentam em relação aos processos
convencionais, pode-se citar [2,3]:
a) Economia energética: os mecanismos envolvidos no desempenho dos PSM não resultam em
mudança de fase dos componentes, o que efetivamente ocorre em outras tecnologias

convencionais. Desta forma, o consumo de energia é bastante reduzido uma vez que os
mecanismos em PSM são energeticamente favoráveis.
b) Facilidade de montagem e simplicidade operacional: as unidades operacionais de PSM são
modulares e apresentam dimensões físicas menores que os equipamentos convencionais, o
que garante um menor custo de projeto. Além disso, os módulos de PSM não requerem
intensa mão-de-obra para a operação, podendo esta ser deslocada para áreas de operações
mais críticas.
c) Seletividade: PSM possuem elevada seletividade a vários gases em função das diversas
possibilidades de materiais constituintes da membrana, levando a uma correlação estrutura
versus propriedade adequada para cada sistema gasoso individual.
Materiais poliméricos são amplamente empregados na preparação de membranas para PSM.
Entre as principais características para tal escolha está a elevada capacidade de manipulação da
estrutura interna das membranas de modo a se obter o melhor balanço estrutura versus propriedade
e também a facilidade de processamento do material polimérico, resultando em membranas de
baixo custo com elevada potencialidade em utilizações de larga escala [3,4]. Em decorrência destas
características, observa-se um aumento significante no interesse sobre membranas poliméricas
quanto às suas propriedades de separação gases. Entretanto, as membranas poliméricas
convencionais possuem uma capacidade limitada de separar gases [5].
Recentemente, uma nova abordagem tem sido utilizada no sentido de melhorar o
desempenho de membranas poliméricas em PSM, que se convencionou definir como membranas
nanocompósitos. Estas membranas são obtidas a partir da incorporação de uma segunda fase rígida
permeável de dimensões nanométricas na matriz polimérica, resultando na combinação das
propriedades de separação dos polímeros com a dos materiais rígidos permeáveis [6,7]. Entre as
fases dispersas disponíveis podem-se citar as zeólitas [8], polímeros condutores [9] e argilominerais
[10,11]. Entretanto, alguns autores relatam dificuldades de adesão entre a matriz e a fase dispersa, o
que compromete o desempenho das membranas nanocompósitos frente à separação de gases.
Estratégias para contornar esse problema visam à ação de agentes de acoplagem entre a fase
dispersa e a matriz e o pré-tratamento da fase dispersa.
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Si12O30Mg8(OH)4·(H2O)4·8H2O. A estrutura da sepiolita consiste de uma morfologia acicular
baseada em uma lâmina octaedral de magnésio entre duas lâminas tetraédricas de sílica. O
espaçamento observado entre as lâminas gera poros do tipo zeólita, com seção transversal de 3,5 x
10,6 Å2, como pode ser visto na Figura 1 [12]. A morfologia acicular da sepiolita gera uma área
superficial com cerca de 380 m2, consideravelmente maior do que a observada para silicatos
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lamelares do tipo montmorilonita (80 m2). Esta elevada área superficial pode gerar uma elevada
dispersão da argila na matriz polimérica, gerando interessantes propriedades.

Figura 1 – Estrutura da sepiolita [12]

Este trabalho relata a preparação e a caracterização de membranas de policarbonato (PC) a partir do
vazamento (casting) da solução polimérica contendo 2 % (PCSM2) e 10% (PCSM10) em massa de
sepiolita com modificação superficial por agente silano.

Experimental
Materiais
Policarbonato (Lexan®, MFI = 7,0 g/10 min) foi gentilmente cedido pela GE Plastics.
Sepiolita natural foi adquirida da Fluka, sendo previamente seca em estufa a vácuo à 120ºC por
24 h. Dimetil-diclorosilano (DMDCS) foi adquirido de Aldrich e utilizado como recebido.
Silanização da argila
A silanização da sepiolita foi realizada segundo o método proposto por Alkan e
colaboradores [13]. Em resumo, uma quantidade da argila foi mantida em uma solução de DMDCS
em tolueno (30% v/v) sob refluxo em um extrator Soxhlet por 6 h. Após o refluxo, a argila
silanizada foi continuamente lavada com clorofórmio e metanol, alternadamente. Finalmente, a
argila silanizada foi seca em estufa a vácuo. A confirmação do processo de silanização foi realizada
em um espectrofotômetro na região de infravermelho (FTIR Varian Excalibur) a partir de pastilhas
de KBr.
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Preparação das membranas
A argila silanizada foi dispersa em diclorometano sob agitação magnética durante 1 h e
mantida sob ultra-som por 40 min. Em seguida, PC foi lentamente adicionado e a dispersão
resultante foi mantida sob agitação magnética durante 15 h a temperatura ambiente. As membranas
foram preparadas a partir do vazamento das dispersões em placa de vidro com o auxílio de uma faca
para preparação de filmes vazados (doctor blade). Os filmes obtidos (espessura média de 15 μm)
foram mantidos em câmera de vidro para retardar a secagem das membranas por 4 horas. Em
seguida, as membranas foram secas em estufa a vácuo por 24 h a 90°C. Finalmente, os filmes
obtidos foram então secos sob vácuo a 140°C por 6 h.
Caracterização das amostras
Difração de raios-X a alto ângulo (WAXS) foi realizada em um equipamento Rigaku
Miniflex, sob radiação de CuK ( = 1,5418 Å) a temperatura ambiente. A análise foi feita em uma
faixa de varredura de 2θ entre 2 – 40°. Análise térmica foi realizada em um calorímetro de
varredura diferencial (DSC) Perkin-Elmer DSC-7 sob fluxo de nitrogênio. As análises foram feitas
segundo o protocolo: aquecimento da amostra de 40 – 200°C a 20°C/min; isoterma a 200°C por 2
min; resfriamento até 40°C a 200°C/min; isoterma a 40°C por 1 min; e aquecimento de 40 – 200°C
a 20°C/min. A temperatura de transição vítrea (Tg) foi determinada pelo método da meia-altura no
ponto de inflexão. A transparência óptica das membranas foi determinada em um fotômetro BykGardner Haze-Gard Plus, operando no modo de transmitância à temperatura ambiente. A leitura da
transmitância foi feita em três diferentes pontos da amostra, sendo o resultado final a média
aritmética.
Permeação ao oxigênio
As medidas de permeação a O2 (White Martins 4.0, 99,99%) foram realizadas em células de
permeação montadas no Laboratório de Permeação e Sorção (LAPS) do DEMa-UFSCar. Após a
evacuação do sistema, as medidas de permeação foram realizadas a 35°C sob pressão de 2 atm. Os
ensaios foram realizados em triplicata e apresentaram erro médio de ± 0,3 Barrer.
Resultados e Discussão
A Figura 2 apresenta os espectros de FTIR da sepiolita pura e da amostra silanizada. As
bandas observadas entre 3690-3570 cm-1 caracterizam os estiramentos dos grupos Mg3OH. As
bandas de 3420 e 1669 cm-1 são assinaladas como o estiramento OH da água zeolítica nos canais e
da água coordenada ao magnésio, respectivamente. A intensa banda observada a 1015 cm -1 e em
1208 cm-1 representam o estiramento Si-O [13]. A adsorção de DMDCS na sepiolita tem efeito
significante nas vibrações associadas à água e a ligações hidrogênio. Observa-se que as vibrações
associadas à água zeolítica e ligada decrescem após a adsorção de DMDCS. Nota-se também que a
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banda associada ao estiramento Mg3OH desaparece no espectro de sepiolita tratada. A presença do
DMDCS adsorvido é confirmada pela presença da banda a 2964 cm-1 relativa ao estiramento C-H e
pela intensa banda a 800 cm-1 do estiramento C-Cl [13].

Figura 2 – Espectros de FTIR da sepiolita natural e após tratamento.

Figura 3 – Curvas de WAXS das membranas nanocompósitas e da sepiolita modificada. As curvas foram deslocadas verticalmente para
melhor visualização.

As curvas de WAXS da sepiolita modificada e das membranas obtidas são apresentadas na
Figura 3. Percebe-se que a sepiolita apresenta uma intensa reflexão localizada a 2θ = 7,2° (d = 12,8
Å).
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Esta reflexão é associada ao espaçamento dos planos cristalinos formadores dos poros
zeolíticos da sepiolita (plano 001). A incorporação da sepiolita modificada nas membranas de PC
resulta no surgimento da reflexão a 2θ = 7,2°, confirmando a presença da argila. Nota-se que a
intensidade associada à reflexão 2θ = 7,2° aumenta com o aumento no teor de sepiolita. Este
resultado mostra que a dispersão da sepiolita na matriz de PC tende a formação de aglomerados da
argila. Ressalta-se que a silanização ocorre ao nível da superfície das fibras da sepiolita, que
efetivamente não altera o espaçamento basal da argila. Consequentemente, as curvas de WAXS da
argila pura são idênticas às da argila modificada.
A alteração na mobilidade molecular da matriz de PC com a incorporação da sepiolita foi
avaliada por DSC. A Figura 4 apresenta as curvas de DSC das amostras de PC puro e de PC
contendo sepiolita e a Tabela 1 sumariza os parâmetros térmicos obtidos.

Figura 4 – Curvas de DSC para as membranas nanocompósitas. As curvas foram deslocadas verticalmente para melhor visualização.

Tabela 1 – Parâmetros térmicos determinados pela análise térmica
Amostra

Tg (ºC)

Onset (°C)

Offset (°C)

ΔT

PC

145,5

140,7

146,9

6,2

PCSM2

143,5

138,2

144,7

6,5

PCSM10

149,1

142,9

149,6

6,7

A incorporação do menor teor de argila (2%) resulta na diminuição da Tg do PC. Este
comportamento está associado à formação de uma interface entre a superfície modificada da argila e
os domínios amorfos da matriz polimérica. Esta interface gera volumes livres suficientes para
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aumentar a mobilidade cooperativa das cadeias de PC. Resultados semelhantes foram observados
em membranas de poli(álcool vinílico) contendo pequenos teores de montmorilonita incorporada
[14]. Entretanto, para maiores teores de argilomineral, observa-se que a mobilidade molecular se
torna mais restrita em decorrência da presença de aglomerados da sepiolita. Este efeito também foi
recentemente reportado por Paranhos e colaboradores [15].
A transparência óptica apresenta-se como uma alternativa interessante na caracterização de sistemas
poliméricos contendo componentes dispersos. Por definição, a transparência óptica observada
dentro do espectro da luz visível é um forte indicativo de que a dispersão dos co-componentes do
sistema situa-se em escala nanométrica. Entretanto, tal caracterização não permite a determinação
precisa da escala de tamanho dos componentes dispersos. A Tabela 2 resume os resultados de
transmitância óptica obtidos.
Tabela 2 – Grau de transparência óptica das membranas nanocompósitas
Amostra

Transmitância (%)

PC

90,9 ± 0,3

PCSM2

90,3 ± 0,2

PCSM10

87,1 ± 1,0

Pode-se notar que a presença de 2% de sepiolita não altera o grau de transparência da matriz de PC.
Entretanto, a incorporação de 10% de argila leva a uma pequena diminuição no grau de
transparência da matriz polimérica, indicando que o grau de dispersão da sepiolita não apresenta a
mesma natureza que a observada na membrana PCSM2. Esta tendência está consistente com o
observado em WAXS e DSC.
A Figura 5 mostra a variação da pressão de O2 permeada ao longo do tempo para as
membranas obtidas.
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Figura 5 – Permeabilidade ao O2 para as membranas nanocompósitas (2 atm, 35ºC). 1 Barrer = 10-10 cm3(CNTP)·cm/cm2·s·cmHg

Para pressão aplicada de 2 atm, o valor de P = 1,6 Barrer para a membrana de PC puro é condizente
com resultados previamente reportados na literatura [16]. Apesar de estruturalmente apresentar
semelhança com zeólitas (PO2 = 0,77 Barrer), a incorporação da sepiolita modificada leva a valores
mais elevados de permeabilidade ao O2. O aumento observado na permeabilidade ao O2 para a
amostra PCSM2 pode ser diretamente relacionado à presença da interface formada, fato condizente
com os resultados obtidos por DSC. No caso da amostra PCSM10, a incorporação de 10% de argila
levou a um aumento de cerca de 20 vezes na permeabilidade ao O2. Este comportamento pode estar
associado à formação de agregados de sepiolita, que poderiam formar canais interconectados a
partir dos poros zeolíticos da argila. Desta forma, estes canais poderiam facilitar o transporte das
moléculas de oxigênio, resultando em uma elevada permeação a O2. Recentemente, Takahashi e
Paul mostraram que membranas de poli(éter-imida) apresentaram aumento na permeabilidade a O2
com o aumento no teor de partículas de SiO tratadas com agente silano [17]. Os autores propuseram
que a formação de vazios em decorrência da aglomeração das partículas de SiO geraria caminhos
preferenciais para a difusão das moléculas de O2. Considerando-se que os resultados obtidos pelos
autores foram determinados a partir de filmes vazados com 200 μm de espessura (os filmes obtidos
neste trabalho possuem cerca de 15 μm de espessura), parece que a formação de canais
preferenciais para a mobilidade de O2 a partir da agregação das partículas de sepiolita é coerente
com os resultados obtidos neste trabalho.
Os resultados obtidos indicam que as membranas nanocompósitas de matriz mista
apresentam uma significante alteração na permeabilidade a O2. Esta propriedade aponta para a
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utilização destas membranas em processos de separação de gases, a partir de seletividade relativa
entre o O2 e outros gases.

Conclusões
Membranas nanocompósitas de matriz mista baseadas em policarbonato e sepiolita
modificada com agente silano foram preparadas a partir do vazamento das soluções poliméricas. Os
resultados de WAXS, DSC e transparência óptica indicam que pequenos teores incorporados de
sepiolita levam a formação de uma interfase polímero-argila, que gera volumes livres adicionais,
causando um aumento na permeação ao O2 quando comparado a matriz pura de PC. Teores maiores
de sepiolita geram um estado de agregação da argila, causando a formação de canais preferenciais
para a difusão das moléculas de O2. Esta característica levou a um aumento de cerca de 20 vezes na
permeabilidade ao O2 quando comparada a membrana pura de PC. O conjunto dos resultados
preliminares obtidos indica que as membranas preparadas podem apresentar elevada seletividade ao
par O2/N2.
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