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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. O presente trabalho propõe-se a produzir filtros com propriedade 

biocida compostos por nanocompósitos de polietileno de ultra alta massa molar 

(PEUAPM) modificado com um surfactante orgânico e nanopartículas de prata, 

sendo o PEUAPM responsável pela estrutura porosa uniforme dos filtros e as 

nanopartículas de prata incorporadas ao polímero pela ação biocida. O 

polímero particulado apresentando uma curva granulométrica distinta de 200 a 

150 mm foi utilizado para a sinterização dos filtros. As amostras de elementos 

filtrantes obtidas neste trabalho foram caracterizadas através do uso das 

técnicas de difratometria de raios x, microscopia eletrônica de varredura e 

microanálise por EDS. Os resultados obtidos indicaram uma porosidade de 

aproximadamente 35,5% no filtro, bem como a formação do nanocompósito. 
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 1 - 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.  

 Por definição estes materiais devem possuir pelo menos uma de suas 

dimensões em escala nanométrica, ou seja entre 1 a 100 nm. 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 sistemas, e cada novo compósito requer a 

caracterização e novos estudos acerca de suas propriedades [1,2]. 

 Dentre os materiais poliméricos, existe uma classe, Polímeros de 

Engenharia. O Polietileno de Ultra Alta Massa Molar (PEUAPM) se encaixa 

nesta classificação, por possuir propriedades superiores aos demais polímeros, 

tais como, elevada resistência ao impacto e à abrasão, excelente inércia 

química e baixo coeficiente de atrito [1,3,4]. 

 Embora a alta massa molar do PEUAPM lhe atribua excelentes 

propriedades, ela também é a responsável por sua baixa utilização em 

processamentos mais comuns como a extrusão e a injeção, devido às 

exigências relacionadas à faixa de viscosidade de processamento. Embora não 

seja muito utilizada para materiais poliméricos, a sinterização é um dos 

processos pelos quais o PEUAPM pode ser conformado. Apesar de ser uma 

técnica que apresenta dificuldades associadas ao controle e homogeneidade 

do material, criando muitas vezes poros e defeitos nas peças produzidas, é 

uma das técnicas mais conhecidas para produção de elementos filtrantes 

porosos [4,5]. 

 A utilização de nanocompósitos de PEUAPM e nanopartículas de prata 

para produção de elementos filtrantes pode trazer muitos benefícios à área de 

filtração devido a combinação entre retenção de partículas e eliminação de 

microorganismos. Muitos trabalhos com nanopartículas de prata já provaram 

sua eficiência antimicrobiana e, desta forma, apresentam elevado potencial 

para serem utilizados com sucesso em elementos filtrantes para purificação de 

fluidos, onde a proliferação destes seres pode ser um problema [6]. 
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2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 2.1 - MATERIAIS UTILIZADOS 

 Polietileno de ultra alta massa molar (PEUAPM) modificado com 

surfactante orgânico; 

 Nanopartículas de prata. 

 O polímero utilizado foi doado pela empresa Pneumotronic Ind. e Com. 

Ltda. As nanopartículas de prata foram sintetizadas em laboratório. 

 

 2.2 - REAGENTES UTILIZADOS 

 Para a síntese das nanopartículas de prata foi utilizado um processo 

modificado do reagente de Tollens, e foram utilizados os reagentes acetato de 

prata (CH3COOAg), hidróxido de amônio (NH4OH) e ácido fórmico (HCOOH). 

Todos os reagentes foram utilizados sem nenhuma pré purificação. Antes do 

início dos experimentos, toda a vidraria utilizada foi devidamente lavada com 

uma solução de acetona e em seguida com água destilada e seca em um forno 

a 100° C por 30 min. Qualquer impureza presente no meio pode servir como 

sítio de nucleação e promover a agregação das nanopartículas em solução [7]. 

 

 2.3 - SÍNTESE DAS NANOPARTÍCULAS 

 O processo de síntese das nanopartículas consiste na mistura, sob 

agitação constante, de 1g de acetato de prata em 2,5 mL de hidróxido de 

amônio em temperatura ambiente por aproximadamente 15 segundos. Em 

seguida, ácido fórmico é titulado ( cerca de 0,2 mL) na solução gota a gota por 

60 segundos, sendo a solução colocada sob vibração a cada gota [7,8]. 

 Então a solução é colocada em um equipamento de ultrassom por 15 

min, e posteriormente em uma centrífuga a 2500 rpm por 20 min . Após esta 

etapa, a solução permanece em repouso por 12 horas para permitir que as 

partículas maiores do metal decantem e possam ser filtradas por um filtro de 

seringa de 200 nm. Esta nova solução filtrada e praticamente incolor, contém 

aproximadamente 22% de peso em massa de prata e será então diluída em 

água destilada para ter contato com os elementos filtrantes. 

 As principais reações químicas, demonstrando o processo modificado do 

reagente de Tollens e de decomposição, são apresentadas a seguir: 
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 2.4 - SINTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES 

 Para que haja uma boa interação entre as nanopartículas e a matriz 

polimérica é necessário a utilização de um agente de compatibilização. O 

polímero utilizado neste trabalho foi modificado pela empresa responsável pela 

doação por um surfactante orgânico, que é um agente de atividade superficial, 

para alterar as propriedades superficiais do polímero e facilitar o contato e a 

passagem de água através do meio poroso. 

 O polímero em forma de pó foi classificado por tamanho através de 

peneiramento, sendo utilizado grãos com tamanhos entre 150 e 200 mm para a 

sinterização dos elementos filtrantes. Com o polímero dentro de um molde 

cilíndrico de aço, uma prensa pneumática comprime os grãos a uma pressão 

de 150 bar. O molde é então vedado e colocado em um forno rotativo por 18 

minutos a 210°C. Em seguida o molde é retirado do forno e levado a uma 

estação de resfriamento que irá resfriar o molde e o elemento filtrante a uma 

taxa de 1°C/minuto antes da abertura do molde e extração do filtro. 

 

 2.5 - PREPARAÇÃO DOS NANOCOMPÓSITOS 

 A solução de 1 mL contendo as nanopartículas de prata foi diluída em 20 

mL de água destilada. Após esta etapa, os elementos filtrantes foram 

mergulhados na solução diluída por 15 minutos, passando em seguida por um 

jato de argônio, e então colocados em um forno a 90°C por mais 15 minutos. 

 Esta última etapa no forno a 90°C, faz com que o único produto 

remanescente nos elementos filtrantes sejam as nanopartículas de prata 

incorporadas no polímero devido a rápida evaporação dos ligantes instáveis de 

amônia e outros reagentes de baixo ponto de fusão. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste tópico serão apresentadas as micrografias dos ensaios de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) das amostras de PEUAPM e do 

nanocompósito e sua respectiva Espectrometria por Dispersão de Energia 

(EDS). 

 

Figura 1 - micrografia dos grãos de Polietileno de Ultra Alta Massa Molar. 

 A figura 1 apresenta uma imagem clara da dimensão e do formato 

apresentado pelos grãos do PEUAPM após a classificação por peneiramento. 

O formato praticamente esférico com aproximadamente 179 mm, permite que a 

compressão e o aquecimento dos grãos gere energia suficiente para uma fusão 

parcial entre eles, fazendo que se liguem uns aos outros. 

 A figura 2 apresenta duas micrografias após a sinterização utilizada para 

a produção do elemento filtrante.  

 

Figura 2 - micrografia comparando a parte externa (esquerda) e interna (direita) 

do elemento filtrante sinterizado. 

 Através da análise entre as micrografias da parte externa e interna do 

elemento filtrante sinterizado é possível verificar uma diferença na porosidade 

do filtro. Este fenômeno se deve principalmente à diferença de temperatura 

recebida entre as duas faces, durante o aquecimento e resfriamento. Uma 

temperatura mais elevada em um dos lados causa uma aglomeração maior dos 
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grãos de PEUAPM devido uma fluência maior do polímero, desta forma, por 

receber uma temperatura maior, os poros da parte externa são menores. 

 A figura 3 apresenta uma micrografia do elemento filtrante modificado 

com as nanopartículas de prata. 

 

Figura 3 - micrografia apresentando o nanocompósito. 

 Analisando a figura 3 é possível verificar a presença de partículas de 

prata com uma dimensão muito superior à escala nanométrica. Estas partículas 

foram analisadas por microanálise de EDS e estão demarcadas na figura por 

um círculo vermelho. Embora tenha sido constatada a presença de partículas 

maiores, ao aproximar-se das imagens foi possível verificar a incorporação de 

nanopartículas de prata na matriz polimérica, conforme mostra a figura 4. 

 

Figura 4 - micrografia do nanocompósito. 

 Com um aumento de 25.000 vezes, a figura 4 demonstra a existência de 

nanopartículas de prata na matriz polimérica de PEUAPM, comprovadas 

também pelas microanálises de EDS. 

 A figura 5 apresenta o gráfico obtido pela microanálise de EDS. 
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Figura 5 - difratograma da análise de difratometria de raios x. 

 Utilizando a técnica de Espectrometria por Dispersão de Energia (EDS), 

tanto pontual quanto por área, foi possível comprovar que após o tratamento 

térmico sofrido pelos elementos filtrantes, após entrarem em contato com a 

solução diluída contendo as nanopartículas, o único elemento encontrado foi a 

prata, em forma de nanopartículas e, em alguns casos, com dimensões de até 

24,2 x10-6 m. 

 

4 - CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como propósito avaliar  e estudar a incorporação de 

nanopartículas de prata em uma matriz polimérica para a produção de 

elementos filtrantes. 

 Todas as análises realizadas mostraram-se de extrema importância para 

a caracterização dos nanocompósitos. Analisando as micrografias, foi possível 

verificar uma boa compatibilidade entre a matriz polimérica e as nanopartículas, 

uma vez que o polímero tenha sido modificado com um surfactante orgânico 

para aumentar a interação entre as fases. A microanálise de EDS e a 

difratometria de raios x comprovaram a eficácia do processo utilizado para a 

síntese das nanopartículas. 

 As próximas etapas do trabalho propõem utilizar um outro agente de 

compatibilização e também analisar a utilização de nanopartículas de óxido de 

zinco devido seu baixo custo de processo e baixa toxicidade. 
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ABSTRACT 

 The production of filter elements for water based in polymers is 

widespread in the market, but has an undesirable characteristic: they are not 

efficient and able to retain or eliminate microorganisms at all times. This paper 

proposes to produce nanocomposite filters with biocidal properties composed of 

ultra-high molecular weight polyethylene(UHMWPE) and silver nanoparticles, 

the UHMWPE is responsible for the  uniform porous structure of the filters and 

the silver nanoparticles incorporated on the polymer are responsible for the 

biocide action. Particulate polymer that presents a different particle size curve 

was used for sintering the filters. Samples of filter elements obtained in this 

work were characterized by the techniques of X-ray diffraction, scanning 

electron microscopy and EDS microanalysis. The results indicated a porosity of 

approximately 49% in the filter, and the formation of the nanocomposite. 

key-words: nanocomposites, silver, UHMWPE, filter elements. 

21º CBECIMAT - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais
09 a 13 de Novembro de 2014, Cuiabá, MT, Brasil

3316


