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Introdução 

A eletrofiação é um método versátil de obtenção 

de nanofibras poliméricas que podem empregadas 

em filtração, indústrias têxteis, catálise, sensores 

etc.
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A maioria dos trabalhos em eletrofiação utiliza 

solvente orgânico para a obtenção de fios insolúveis 

em meio aquoso,
 2

 mas o uso de solventes é 

inadequado do ponto de vista ambiental.
 3
  

Greiner e colaboradores 
Erro! Indicador não definido.,1,4-

,5,6,7 
bem como outros autores 

8,9
 descreveram uma 

rota para obtenção de nanofios insolúveis em meio 

aquoso, eletrofiando uma dispersão aquosa de látex 

que também contem um polímero hidrofílico. Porém, 

devido à extração do polímero solúvel, as fibras 

obtidas apresentam menor resistência mecânica e o 

seu uso em meio aquoso é limitado.  

Neste trabalho duas alternativas são 

apresentadas com o objetivo de agregar resistência 

à água aos nanofios obtidos por eletrofiação de 

dispersão aquosa de látex: (1) a adição de argila 

que pode atuar como barreira ao solvente além de 

aumentar a resistência mecânica das fibras e (2) a 

irradiação das nanofibras com feixe de elétrons, 

promovendo a reticulação do polímero e, 

conseqüentemente, o aumento da estabilidade das 

nanofibras em meio aquoso.  

Resultados e Discussão 

A eletrofiação de látex estireno-acrílico leva à 

formação de fios, mas apenas quando o poli(óxido 

de etileno) (PEO) é usado como co-soluto.  

As regiões das amostras previamente expostas 

ao feixe de elétrons no MEV são resistentes à água 

(Fig 1a), mas a morfologia do material não-irradiado 

muda radicalmente durante a imersão em água e 

posterior secagem (região em vermelho da Fig 1b, 

que está ampliada na Fig.1c).  

Na presença de argila, a eletrofiação produz fios 

decorados com gotas, cuja morfologia é preservada 

após exposição ao feixe eletrônico e posterior 

imersão em água (Fig. 2). 
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Figura 1. MEV dos nanofios formados por látex e 
PEO após a lavagem em água por 24 h: (a) região 
previamente irradiada com feixe de elétrons; (c) 
região não irradiada. 
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Figura 2.  MEV dos fios decorados com contas 
formados por látex, PEO e argila antes (a) e após 
(b) o tratamento com água por 115 h. Região 
irradiada com feixe de elétrons.  

Conclusões 

Nanofios poliméricos e nanocompósitos com 

montmorilonita, formados por eletrofiação de 

dispersão aquosa de látex polimérico e PEO 

tornam-se resistentes à água após sua exposição 

ao feixe de elétrons do MEV, o que poderá ampliar 

suas possibilidades de aplicação. 
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