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Dentre os estudos mais recentes no âmbito da obtenção de

nano/microfibras a fiação por sopro tem se mostrado

bastante promissora. Com aplicações em diversas áreas

como: médica, em suturas, procedimentos cirúrgicos

delicados, na agricultura como um agente de liberação

controlada de drogas, entre outros.[1]

Neste estudo, soluções de copolímero de etileno e acetato

de vinila (EVA) foram fiadas por sopro. Foram investigados

efeitos nas condições de fiação como: morfologia, taxas de

alimentação, distância de trabalho, diâmetro da agulha,

pressão de operação e concentração da solução.

Determinação do parâmetro de solubilidade do EVA

(aproximação de Fedors);

Mistura de solventes (96% de xileno e 4% de clorofórmio);

Concentração (0.5, 1, 1.5, 2, ..., 15% EVA p/p);

Pressão de operação (3, 5 e 7 bar);

Diâmetro da agulha (0.2, 0.3 e 0.5 mm);

Distância de trabalho (20-25 cm);

Taxa de alimentação (0.3 e 0.6 mL/min);
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Figura 1. Ilustração do equipamento usado para fiar fibras por sopro

Figura 4. (a) Fibras fiadas com controle da taxa de alimentação de solução. (b) Fibra fiada sem controle da taxa e

alimentação de solução.

Com o uso de uma bomba Iwaki para controle de pulsos, foi possível

controlar a taxa de alimentação de solução durante a fiação por sopro.

Taxas de alimentação mais baixas produziram fibras com menores

diâmetros e também levou a formação de fibras mais homogêneas e

com menos gotas. Na Figura 4(a) é demonstrado fibras formadas pelo

controle da taxa de alimentação, onde houve formação de fibras de

~100nm com taxa de alimentação de 0,3 mL/min, enquanto na Figura

4(b) onde não houve o controle da taxa de alimentação, as fibras

atingiram diâmetros superiores e houve maior presença de gotas

poliméricas.[3]

A morfologia e tamanho das fibras foram determinados por

MO e MEV.

O efeito da orientação pela formação da fibra foi avaliado
por DRX, com intervalo de varredura 2ϴ de 3 a 40°, passo de

0,05°/s e tempo de integração de 5s.

Resultados e Discussão

Figura 3. DRX do EVA 8%: amostra fiada e filme polimérico.

A introdução do grupo acetato de vinila no EVA reduz a cristalinidade

quando comparado a estrutura do polietileno (PE). O pico mais intenso
em ~21° (Figura 3), representa a fase cristalina do EVA. O pico na

amostra fiada em ~11° tem relação com a estrutura monoclínica do

acetato de vinila. Assim, a porção de acetato de vinila no copolímero

fica mais orientada no processo de fiação em virtude de sua maior

solubilidade.

Foi possível produzir fibras em escala micro e nanométrica através do

método de fiação por sopro utilizando um Airbrush comercial. A presença

de gotas diminuiu conforme a taxa de alimentação foi reduzida. As fibras

formadas apresentaram tamanhos mais homogêneos com vazões abaixo

de 1,2 ml/min. Pressões acima de 7 bar não possibilitaram o solvente

evaporar a tempo e pressões abaixo de 3 bar formaram fibras

descontínuas e com muitas gotas. A concentração que melhor se

destacou foi de 8% EVA p/p.
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Figura 2. Representação esquemática da solução de EVA ao ser fiada pelo Airbrush

(a) (b)

- Diâmetro do bocal 28,9 mm;
- Inclinação de 30°;

- Temperatura de 150°C;

- Velocidade do sopro 12,2 m/s;Observou-se a 

formação de fibras em 

concentrações acima 

de 5% p/p EVA.
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Ao pressionar o gatilho do Airbrush, a agulha dá abertura à

saída de solução do polímero que sai a alta pressão pelo

bocal. O solvente evapora nesse período e as fibras de EVA

são formadas pelo estiramento causado pela alta pressão, e

então, estas são coletadas em um anteparo.[2]


