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Figura 1. Ilustração do equipamento usado para fiar fibras por sopro

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV)

Difração de raios-x (DRX)

Termogravimetria (TG)

Figura 2. Representação esquemática da solução de EVA ao ser 

fiada pelo Airbrush

O controle da taxa de 
alimentação produziu 
fibras menores e mais 

homogêneas. 

Observou-se a 
formação de fibras 
em concentrações 
acima de 5% p/p 

EVA.

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]

Fibras poliméricas fiadas por sopro possuem diversas aplicações, em virtude da sua grande área

superficial específica, permeabilidade seletiva e propriedades de adsorção de superfície. Esta

abordagem permite obter micro/nanofibras com altas taxas de produção a um baixo custo de

operação. [1] Neste estudo, micro/nanofibras fiadas por sopro foram obtidas a partir de soluções

de copolímero de etileno e acetato de vinila (EVA) e incorporado feromônio sexual de insetos

(grafolita) utilizado no controle da Mariposa oriental. Investigou-se os efeitos nas condições de

fiação como: morfologia, taxas de alimentação, pressão de operação e concentração da

solução. Também foi estimada quantidade incorporada no polímero, bem como seu perfil de

liberação por meio de medidas termogravimétricas. Dessa maneira, a presente proposta busca

uma alternativa para agricultura de precisão.

A otimização das condições de solubilidade foi feita por meio da estimativa dos parâmetros de

solubilidade polímero-ferômonio-solventes (contribuição de grupos aproximação de Fedors). As

concentrações de EVA nas soluções variaram de 0,5 a 15% m/m.
Figura 5. Diâmetro médio (± erro padrão) para as fibras fiadas com 8% em massa de EVA em diferentes 

taxas de alimentação. 

Figura 7. Curvas de perda de massa em função da temperatura para os sistemas de liberação feromônio/fibra (10°C.min-1). 

Figura 8. Quantidade de feromônio (%) presente nas fibras em função do tempo 

(dias) de armazenamento.
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Resultados e Discussão
Em reação a viscosidade, todas as soluções (0,5 a 15% EVA m/m) apresentaram

comportamento de fluido Newtoniano. Ajustando linearmente as medidas de viscosidade,

obteve-se os regimes de concentração. Foi possível obter fibras fiadas no regime semidiluído,

acima de 4% EVA.

Reômetro (viscosidade)

Infravermelho (FTIR)

Testes de infravermelho comprovaram que, com o controle da taxa de alimentação de solução,

todo solvente evaporava no ato da fiação, não restando resíduo significativo nas fibras.

Figura 3. Regimes de concentração de EVA.

Figura 4. MEV/FEG das fibras ampliadas em: a) 500x  e b) 40kx. Ambas fiadas com taxa de 0,6ml.min-1 e 
8% EVA m/m.  

Foi possível obter micro/nano fibras fiadas acima da concentração crítica da solução. A incorporação do

feromônio ocasionou em diâmetros médios maiores, porém dentro da faixa de variação de diâmetros para

demais taxas de alimentação. As viscosidades das soluções com feromônio não sofreram mudanças

reológicas significativas, permanecendo com comportamento de fluido newtoniano. Diferentes taxas de

alimentação não influenciaram significativamente nos índices de cristalinidade.

Com base nos estudos realizados com a incorporação dos feromônios às fibras e com os resultados obtidos

para os perfis de liberação destes, é possível ambicionar futuramente a aplicação destes sistemas de fibras no

controle de pragas agrícolas. Visto que pode-se controlar a taxa e o tempo total de liberação apenas

realizando modificações nos parâmetros de solubilidade feromônio-polímero-solvente.

A fim de estudar o efeito de diferentes taxas de alimentação sobre a variação do diâmetro médio foram

analisadas microscopias nas taxas de alimentação de 0,3 a 5 ml.min-1. O menor diâmetro ocorreu em 0,6ml.min-1

com tamanho de fibra de ~0,1μm. Em 2 e 5 ml.min-1 também foi notado tamanhos semelhantes, sendo uma

alternativa mais viável para ocasião de produção em escala industrial.

Figura 6. Difratograma das amostras fiadas a diferentes taxas de alimentação (solução 8% em peso de EVA, 5 bar, 
distância de trabalho de 25 cm e diâmetro do bocal de 0,3 mm).

As amostras apresentaram perfil de

difração de polímeros com baixa

quantidade de material cristalino,

mostrando em todas as análises os planos

(110) e (200). Todas as amostras

apresentaram picos de difração em

2θ=21,05° e 23,10°. Estes picos referem-se

aos planos (110) e (200) da célula

ortorrômbica da fase etilênica do

copolímero. [3][4] Através de análises de

difração de raios X (DRX) constatou-se que

os índices de cristalinidade não

apresentaram mudanças significativas com

o aumento da taxa de alimentação.

Para a determinação do perfil

de liberação, foram realizadas

análises termogravimétricas a

fim de identificar as curvas de

degradação. A análise foi

realizada com base na

diferença de massa da

quantidade evaporada de

feromônio em relação a fibra

pura. Essa liberação foi

avaliada durante o período de

10 semanas. A perda de massa

do feromônio Grafolita inicia-se

aproximadamente em 100 °C e

ocorre em um único estágio,

terminando em 200 °C.

A quantidade inicial de feromônio

incorporado na fibra fiada foi obtida pelo

coeficiente linear da reta do gráfico,

ficando em 24,06% ± 0,57%. Estimou-se

uma perda de apenas 5% do feromônio

Grafolita durante o processo de fiação,

ficando 95% deste incorporado na fibra,

devido a sua semelhança no parâmetro

de solubilidade com EVA. Extrapolando-se

os dados e tendendo a quantidade de

feromônio a zero, obteve-se o tempo total

de liberação de feromônio, que foi de 77

dias, aproximadamente 2,5 meses a uma

taxa de liberação de 0,31%/dia.

Acima de 4% de EVA há o

maior emaranhamento das

cadeias poliméricas,

possibilitando a formação

das fibras. No regime

concentrado, as cadeias

se sobrepõem demais para

formar fibras, obstruindo o

airbrush durante a fiação.

A integração de um 
anteparo vazado 

facilitou a coleta das 
fibras, evaporando o 

solvente mais 
rapidamente.

O regime de concentração foi determinado por meio de medidas de viscosidade em um

Reômetro do tipo cone-placa (MCR 502), realizado no IMC. A termogravimetria foi realizada em

um equipamento Perkin Elmer 4000 (IFRS – Farroupilha). Demais caracterizações foram feitas nos

laboratórios da UCS. Os tamanhos, polidispersão e características estruturais das fibras foi

determinado por MEV e DRX em um equipamento Mira3 Tescan e Shimadzu XRD-6000.
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