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Resumo

Atualmente nanofibras de biopolímeros são produzidas de forma contínua por

electrospinning. Para que o processo de eletrofiação inicie, a solução deve possuir cargas

suficientes para que haja força repulsiva na solução e possa superar a sua tensão superficial.

Um campo elétrico é aplicado entre um coletor e a ponta da agulha, na qual a solução irá fluir.

A voltagem aplicada na solução polimérica tem que ser suficiente para romper a tensão

superficial do fluido, dando início ao processo de eletrofiação. O solvente utilizado deve

fornecer à solução uma ótima constante dielétrica e consequentemente volatilidade e

condução elétrica. Sendo que, a estrutura das nanofibras obtidas é influênciada pela

modificação dos parâmetros do aparelho, da solução e do ambiente. Este projeto tem como

objetivo a síntese de biopolímeros e seu processamento em um equipamento de

electrospinning na produção de nanofibras com potencial uso na área médica, odontológica e

ambiental. A atividade desenvolvida durante o projeto foi realizada no Laborátorio de

Organometálicos e Resinas (LOR), na Faculdade de Química PUC/RS, em parceria com a

empresa A.S Technology. O poliuretano BPU15C foi sintetizado no LOR e foi solubilizado

nos solventes dimetilformamida (DMF) e tetrahidrofurano (THF) em uma mistura de 30%

DMF/ 70% THF. Foram preparadas soluções de concentração 3%, 3,5% e 5% de BPU15C na

mesma mistura de solventes. As soluções poliméricas foram transferidas para uma seringa de

5 mL na qual foi conectada uma agulha e aplicada uma tensão. O filme produzido foi

depositado em um coletor de metal. Os parâmetros modificados na fabricação das nanofibras

foram concentração (%) e vazão (mL/h) da solução, tensão (kV) e distância entre o coletor e a

agulha (cm). Para analisar a morfologia das nanofibras obtidas de BPU15C utilizou-se

Microscopia Ótica, pretendendo usar posteriormente a Microscopia Eletrônica de Varredura
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(MEV) para as melhores análises. Após os testes serem realizados no aparelho electrospinning

e analisados por microscopia ótica, percebeu-se que não houve formação de nanofibras

biopoliméricas. Isso se deve a oscilação da voltagem do aparelho recém montado, ainda em

testes na produção das nanofibras biopoliméricas.


