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Resumo 

 

Mecanismos estímulo-sensíveis partindo de hidrogéis vêm ganhando muita atenção 

por suas excelentes respostas, químicas e físicas a pequenas mudanças fisiológicas. Devido a 

esse comportamento, membranas com enxerto de hidrogéis têm importantes aplicações, em 

especial na área biomédica, em sistemas de controle de passagem de fluidos. O presente 

trabalho propõe o desenvolvimento de membranas “inteligentes”, sensíveis a mudanças de 

temperatura e pH, a partir de matrizes de poliméricas nanoporosas, enxertadas com hidrogéis 

do polímero termo-sensível poli-isopropilacrilamida (PNIPAAm). Este trabalho, ainda em 

andamento, é composto por duas etapas. A primeira etapa tem como objetivo principal tornar 

a superfície porosa por meio de irradiação iônica, onde são testados dois métodos: track-

etching e o uso de microfeixe de prótons com posterior ataque químico. O processo de track-

etching baseia-se na passagem de íons de alta energia através de sólidos e resulta na produção 

de regiões cilíndricas de danos intensos em escala nanométrica denominadas trilhas iônicas. 

Essas trilhas podem ser posteriormente reveladas com a solução química apropriada (processo 

de etching). Para a formação das trilhas de superfície, amostras de PC com espessura de 40 

m foram irradiadas com feixes de íons pesados de altas energias a centenas de MeV no 

Acelerador Ganil (Caen – França). No método do microfeixe é utilizado um feixe focalizado 

de prótons, com uma energia de 3 MeV, que permite a construção de uma estrutura a partir de 

um padrão pré-definido. O processo de etching, neste último caso, é utilizado para remover as 

zonas danificadas sendo possível também controlar e dimensionar as estruturas. Para tanto, 

amostras de PET com espessura de 12 m são irradiadas com 3 MeV de H
+
 e fluências da 

ordem de 10
18

 íons.cm
-2

 utilizando acelerador de partículas Tandetron (de 3 MV, Instituto de 

Física, UFRGS). Após a irradiação, as amostras são submetidas ao processo de etching em 
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soluções de NaOH 6 M, em tempos que variaram de 1 min a 60 min. A caracterização das 

amostras é realizada utilizando-se diferentes técnicas: microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), medidas de condutividade e espessura. Os melhores resultados para o processo de 

track-etching foram obtidos com tempo de etching de 10 min, onde se verificou a formação de 

poros de formato cilíndrico com diâmetro médio entre 500-600 nm. Na segunda etapa do 

trabalho, ainda em fase inicial, as estruturas produzidas serão funcionalizadas com o hidrogel 

de PNIPAAm, através do método de grafting por meio químico. Para o cálculo do rendimento 

de grafting, as amostras serão analisadas por diferença de massa. Além disso, a caracterização 

após o grafting ocorrerá por MEV, AFM, espectroscopia de infravermelho por transformadas 

de Fourier (FTIR) e calorimetria diferencial de varredura (DSC).  


