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Resumo: A produção de elementos filtrantes para água a partir de polímeros é bastante difundida no mercado, mas 

possui uma característica indesejada, nem sempre são eficientes e capazes de reter ou eliminar microorganismos 

presentes. Este trabalho propõe-se a produzir filtros com propriedade biocida compostos por nanocompósitos de 

polietileno de ultra-alta massa molar (PEUAMM) contendo nanopartículas de prata, sendo o polímero responsável pela 

estrutura porosa uniforme dos elementos filtrantes e as nanopartículas pela ação biocida. Para a sinterização dos 

elementos filtrantes, foram utilizados dois tipos de PEUAMM particulado com distribuições granulométricas distintas, 

uma na faixa de 150 a 200µm e outra de 300 a 400µm. As amostras foram coletadas dos elementos filtrantes obtidos e 

caracterizadas através do uso de difratometria de raios-X, microscopia eletrônica de varredura e microanálise. Os 

resultados obtidos indicaram a formação do nanocompósito contendo nanopartículas de prata. 
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DEVELOPMENT OF FILTER ELEMENT FROM NANOCOMPOSITES OF ULTRA HIGH 

MOLAR MASS POLYETHYLENE HAVING SILVER NANOPARTICULES 

 
Abstract: 

The production of polymer based filter elements for water is widespread in the market but has an undesirable 

characteristic, they are not always efficient and capable of retaining or eliminating microorganisms. This paper proposes 

the production of filters with biocidal activity, comprised by nanocomposites of ultra-high molar mass polyethylene 

(UHMMPE) containing silver nanoparticles. The polymer is responsible for the uniform porous structure of the filter 

element and the Ag nanoparticles for its biocidal action. The filter elements were produced from two kinds of 

UHMMPE particles with different particle size distributions, one in the range of 150 to 200μm and the other of 300 to 

400μm. Samples were collected from the obtained filter elements and characterized by X-ray diffractometry, scanning 

electron microscopy and microanalysis. The results indicated the formation of nanocomposite containing silver 

nanoparticles. 
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Introdução 

 A nanotecnologia é uma área que possui uma vasta gama de aplicações apresentando 

tecnologias e inovações oriundas de diversos estudos em função das propriedades e características 

específicas apresentadas pelos materiais nanoestruturados.  

 A incorporação de nanopartículas em materiais poliméricos já é algo muito comum na 

indústria, contudo, a grande variedade de materiais nanoestruturados e de materiais poliméricos, 

geram novos compostos, e cada novo material requer a caracterização e novos estudos acerca de 

suas propriedades [1,2]. 

 Dentre os materiais poliméricos, existe a classe de polímeros de engenharia. O Polietileno de 

Ultra-Alta Massa Molar (PEUAMM) se encaixa nesta classificação, por possuir propriedades 

superiores aos demais polímeros, exemplificadas pela elevada resistência ao impacto e à abrasão, 

excelente inércia química e baixo coeficiente de atrito [3,4]. 

 Embora a alta massa molar do PEUAMM lhe confira excelentes propriedades, ela também é 

responsável pelas dificuldades para processamento por extrusão e injeção, que são mais comuns, 
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devido às exigências relacionadas à viscosidade. Embora não seja muito utilizada para materiais 

poliméricos, a sinterização é um dos processos pelos quais o PEUAMM pode ser conformado 

[3,4,5]. 

 A utilização de nanocompósitos de PEUAMM e nanopartículas de prata para produção de 

elementos filtrantes pode trazer muitos benefícios à área de filtração devido à combinação entre 

retenção de partículas e eliminação de microorganismos presentes no meio a ser filtrado [6]. 

 

Experimental 
Materiais Utilizados 

 Para a síntese das nanopartículas de prata foi realizado um processo modificado do reagente 

de Tollens [7,8], e foram utilizados os reagentes acetato de prata (CH3COOAg), hidróxido de 

amônio (NH4OH) e ácido fórmico (HCOOH). Todos os reagentes foram utilizados como recebidos. 

 A sinterização das membranas filtrantes foram realizadas com o polietileno de ultra-alta 

massa molar modificado com um surfactante não iônico (Triton CG-50), em forma de pó, tendo 

sido previamente classificado por tamanho através de peneiramento, com duas granulometrias 

utilizadas que variam de 150 a 200µm, e de 300 a 400µm. 

 

Síntese das nanopartículas 

 O processo para síntese das nanopartículas consiste na mistura, sob agitação constante, de 1g 

de acetato de prata em 2,5mL de hidróxido de amônio a temperatura ambiente por 

aproximadamente 15 s, seguida de adição gota a gota de ácido fórmico (cerca de 0,2mL em 60 s) 

[7,8]. 

 Posteriormente, a solução é colocada em banho de ultrassom por 15 min. e depois 

centrifugada a 2500rpm por 20 minutos. Após esta etapa, a solução permanece em repouso por 12 

horas para permitir que as partículas maiores do metal decantem e possam ser filtradas e separadas 

por um filtro de seringa com retenção de 200nm. A solução recém-filtrada é praticamente incolor e 

contém aproximadamente 22% em massa de prata. Para a preparação dos nanocompósitos, a 

solução é, então, diluída e os elementos filtrantes, por fim, são colocados em contato. 

 As principais reações químicas envolvidas na formação das nanopartículas de Ag estão 

representadas pelas Equações 1-4: 

 
 

Sinterização dos elementos filtrantes 

 O processo de sinterização realizado utiliza um molde pré-aquecido de aço que contém 10 

cavidades. Após pesar a quantidade desejada do polímero, o mesmo é transferido às cavidades 

preenchendo todo o molde que deve estar sob vibração constante. Após o preenchimento das 

cavidades, uma prensa pneumática comprime os grãos a uma pressão de 100 bar. O molde é então 

fechado e colocado em um forno rotativo por 18 minutos a 210 °C para que ocorra uma segregação 

entre os grãos do polímero, formando o elemento filtrante. Em seguida, o molde é retirado do forno 

e levado a uma estação de resfriamento onde atingirá a temperatura ideal para a extração das peças. 
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Resultados e Discussão 

 

  Os elementos filtrantes foram caracterizados por microscopia eletrônica de varredura antes e 

depois da incorporação das nanopartículas com a finalidade de avaliar a morfologia do polímero, 

bem como o tamanho e distribuição dos poros das membranas e das nanopartículas. A Figura 1 

apresenta as microscopias das faces interna e externa dos elementos filtrantes, onde foi possível 

visualizar poros relativamente mais fechados para o PEUAMM com a granulometria de 150 a 200 

µm. 

 

     
 Figura 1 - micrografia da face externa (esquerda) e da face interna (direita) do elemento filtrante 

sinterizado com grãos de PEUAMM de 150 a 200 µm. 

 
 Além disso, as faces externa e interna do elemento filtrante apresentam diferenças na 

porosidade. Este fenômeno se deve principalmente à diferença de temperatura entre as duas faces 

durante o processo de sinterização, cujos aquecimento e resfriamento ocorrem pelo contato com o 

molde na face externa do elemento filtrante. Em uma temperatura mais elevada, a difusão de 

segmentos moleculares de PEUAMM na região intergranular é maior, resultando na maior 

compactação das partículas e poros menores na parte externa em comparação com a face interna. 

 A formação das nanopartículas de Ag no compósito ocorreu através de nucleação e 

crescimento dos grãos de Ag que segregados pelas partículas de PEUAMM, resultaram em 

agregados de Ag com tamanhos submicrométricos. Com um aumento de 2.500 vezes, como mostra 

a  Figura 2, foi possível comprovar a fixação das nanopartículas de Ag aos grãos da matriz 

polimérica de PEUAMM com uma distribuição uniforme. 

 

 
 Figura 2 - Partícula nanocompósita de PEUAMM contendo nanopartículas de prata (A) mostra 

difusão intergranular (B). 

 
 Como é possível verificar na Figura 2, as nanopartículas de prata podem ser identificadas 

por apresentar-se esbranquiçadas. Utilizando a técnica de Espectrometria de Raios-X por Dispersão 

A 
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de Energia (EDS), tanto pontual quanto por área, foi possível comprovar que o tratamento dos 

elementos filtrantes com o reagente de Tollens resultou efetivamente em nanopartículas de Ag, uma 

vez que o único elemento encontrado foi a Ag. Uma análise mais detalhada das micrografias 

mostrou que também estavam presentes partículas maiores, com dimensões de até 24,2µm.  

 As nanopartículas também foram caracterizadas através de difratometria de raios-X e 

possibilitou a identificação da orientação preferencial (1 1 1) nas nanopartículas depositadas, como 

mostra a Figura 3. 
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 Figura 3 - difratograma de raios x das nanopartículas de prata. 

 
 Embora a difração de raios-X permita uma identificação mais apurada de substâncias, não 

foram encontrados outros elementos como carbonatos entre as nanopartículas, sendo que os picos 

apresentados no difratograma da Figura 3 são característicos da prata, confirmando em conjunto 

com a análise de EDS, a produção de um nanocompósito livre de impurezas. 

 

Conclusões 
 Todas as análises realizadas mostraram-se de extrema importância para a caracterização dos 

nanocompósitos. Analisando as micrografias, foi possível verificar uma boa aderência das 

nanopartículas à matriz polimérica. A microanálise de EDS e a difratometria de raios x 

comprovaram a eficácia do processo utilizado para a síntese das nanopartículas e sua incorporação 

na matriz. 

 A diferença na granulometria das partículas do polímero resultou em uma variação na 

porosidade, conforme esperado. As micrografias também mostraram maior concentração de 

nanopartículas nos elementos filtrantes com poros mais abertos. 

As próximas etapas do trabalho serão focadas na análise da água filtrada pelas membranas 

com a finalidade de avaliar a ação biocida e concluir qual o melhor tamanho de grão a ser utilizado 

para a sinterização das membranas. 
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