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INTRODUÇÃO 

 

O uso de materiais externos ao corpo como próteses e curativos já se dava muito antes do avanço da 

ciência moderna. A evolução da sociedade e das urgências médicas, assim como a expectativa do melhoramento 

da qualidade de vida, fizeram com que houvesse o desenvolvimento de uma nova classe de materiais chamada de 

biomateriais. A definição mais ampla dessa classe de compostos considera os biomateriais como uma combinação 

ou uma substância, exceto um medicamento, sintético ou natural, que pode ser utilizada a qualquer momento 

como parte de um sistema que trata ou substitui qualquer tecido, órgão ou função do corpo visando melhorar a 

saúde do indivíduo. Entre os biomateriais, uma classe que merece destaque no reparo de tecidos ósseos são os 

vidros bioativos. A bioatividade dos biovidros se dá devido a formação de uma camada de hidroxiapatita 

carbonatada (HCA), que é constituída por íons fosfato e cálcio, principais componentes da matriz mineral dos 

ossos. [1, 2, 3, 4]  

Devido à porosidade e possibilidade de invasão celular, os Scaffolds de biovidros apresentam respostas de 

reparo de danos ósseos mais rápidas e eficientes do que outros materiais convencionais para engenharia de 

tecidos. A síntese desses materiais a partir da cópia de um template formado por microfibras de celulose com a 

superfície modificada com grupos fosfatos é muito promissora para biovidros ternários formados por SiO2-CaO-

P2O5.  

Os grupos fosfatos da superfície da microfibra reagem com os íons cálcio e adsorvem partículas de sílica, 

após eliminação das microfibras de celulose por combustão, resulta em Scaffolds de biovidro com porosidade 

adequada para a invasão celular e com rápida formação da camada de HCA quando em contato com os fluídos 

corpóreos. [4] 
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OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho é obter microfibras de celulose com superfície modificada com grupos fosfatos 

para que eles possam ser empregados na síntese de Scaffolds de biovidro ternário formado por SiO2-CaO-P2O5.  

Para a preparação das microfibras modificadas com grupos fosfatos, a hidrólise controlada de celulose 

com ácido clorídrico é conveniente por resultar em templates de microfibras sem grupos reativos em sua 

superfície, os quais podem ser modificados por reações de fosforilação resultando em microfibras com elevada 

concentração superficial de grupos fosfatos.  

 

METODOLOGIA 

 

 As sínteses foram baseadas no artigo da referência [5] e feita algumas adaptações para um melhor manejo 

experimental.  

Síntese das microfibras de celulose. 

 Foram realizadas sínteses a partir de papel de filtro sem cinzas devido a pureza deste material celulósico. 

Para as sínteses, 5g de papel filtro foram picadas e trituradas com 100ml de água utilizando um mixer. Após ser 

triturada, o excesso de água foi retirado manualmente até resultar em uma a pasta sem a perda de material. 

 Síntese 1: A pasta preparada como descrito no parágrafo acima foi colocada em um balão de fundo 

redondo de duas bocas, adicionado 100ml de HCl P.A, tampado e deixado 24h sob descanso a temperatura 

ambiente. Após esse tempo, ele foi levado para um sistema de refluxo e deixado sob aquecimento de 50°C por 4 

horas.  

Síntese 2: A pasta de papel de filtro foi colocada em um balão de fundo redondo de duas bocas, 

adicionado 175ml de HCl P.A, levado para um sistema de refluxo e deixado sob aquecimento de 50°C por 

aproximadamente 5 horas e meia.   

A cada uma hora, para avaliar a quantidade de celulose hidrolisada, foi feito o teste de Fehling. Esse teste 

determina a quantidade de celulose hidrolisada e que resulta em “açúcares redutores”.  

O resíduo sólido obtido após hidrólise foi separado por centrifugação do sobrenadante, lavados com água 

destilada e centrifugados até pH entre 5 e 6. 

Teste de Fehling. 

 Esse teste consiste em fazer uma solução A de sulfato de cobre e uma solução B de tartarato de sódio e 

potássio juntamente com NaOH. Para o teste de formação de açúcares redutores adiciona-se a esta solução 

alíquotas da solução de hidrólise da celulose.  
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A solução resultante é aquecida em banho maria e na presença de um açúcar redutor forma-se um 

precipitado vermelho de óxido de Cobre. A quantidade de precipitado formado permite avaliar a progressão da 

hidrólise da celulose. 

Modificação da superfície das microfibras de celulose com grupos fosfatos.  

Para a parte da modificação, foi usado primeiramente o produto da síntese 1. Foram usados 0,2g de 

material sintetizado. Na primeira etapa foram colocados 2,67g de ureia juntamente com 6,7ml de uma solução de 

DMF ao material celulósico e deixado em agitação por uma hora. Na segunda etapa foi acrescido à mistura 1,55g 

de ácido metafosfórico e 6,7ml de água deionizada e deixado por duas horas em agitação na temperatura 

ambiente. Após essas etapas, o material é deixado em descanso por mais duas horas à 110°C.    

Titulação para a determinação da concentração de grupos fosfatos na superfície das 

microfibras de celulose.  

Para a determinação da quantidade de grupos fosfatos na superfície das microfibras de celulose, foi feita 

uma titulação com soluções de Ca2+ e EDTA, ambas 0,02mol/L. 

A cerca de 0,7g do material obtido após modificação da superfície por grupos fosfatos, foram adicionadas 

90ml da solução de Cálcio e 10ml de uma solução tampão de pH 10. O material foi mantido em repouso com a 

solução por aproximadamente 24h. Para a titulação, foi retirada uma alíquota de 10 ml do sobrenadante do 

material celulósico modificado, adicionado 10ml da solução tampão pH 10 e uma pequena quantia de Negro de 

Eriocromo como indicador. A titulação foi feita com EDTA até o ponto de viragem (rosa para roxo) e repetida em 

triplicata.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Determinação da distribuição de tamanho das microfibras de celulose.  

A distribuição de tamanho das microfibras foi determinada por espalhamento de luz estático utilizando 

como equipamento o Malvern 2000. As figuras 2 e 3 mostram os resultados obtidos para as sínteses 1 e 2 

respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Medida do 

tamanho de partículas 

da síntese 1 pelo 

equipamento Malvern. 
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Os resultados da distribuição de tamanho mostram que o material resultante das sínteses apresenta duas 

populações: partículas menores entre 2 e 40 µm com a população maior em torno de 10 µm e uma população 

menor com partículas entre 200 e 1000 µm com população maior em torno de 500 µm.  

A comparação entre os resultados de distribuição do tamanho de partículas mostra que a síntese 2 resultou 

em uma diminuição da população das partículas maiores. 

Forma das microfibras de celulose. Determinação por microscopia óptica. 

Observando o material da síntese 2 em um microscópico ótico com aumento de 600X, pode-se perceber 

que o material após hidrólise apresenta o formato típico de microfibras de celulose com tamanhos correspondentes 

ao observado na determinação de distribuição de tamanho pelo Malvern. Também, nessa imagem podemos ver 

que as microfibras da celulose estão translúcidas, indicando uma possível estrutura porosa que permitirá uma 

modificação efetiva pelos grupos fosfatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Determinação da concentração superficial de grupos fosfatos na microfibra de celulose. 

A determinação da concentração de grupos fosfatos modificadores das superfícies das microfibras, 

realizada pela titulação com íons Ca2+, conforme descrito na metodologia resultou em cerca de 6x10-3 moles/g de 

microfibra. 

Figura 3: Medida do 

tamanho de partículas 

da síntese 2 pelo 

equipamento Malvern. 

Figura 4: a esquerda se encontra as fibras celulósicas resultantes da síntese 2 vistas por 

um microscópio ótico. A direita se encontra a imagem da escala microscópica onde a 

distância entre a linhas equivale a 10 µm 
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CONCLUSÕES 

Conclui-se que com o uso do ácido clorídrico, podemos obter um microfibras de celulose adequadas para 

modificação com grupos fosfatos e que poderão ser utilizadas na síntese de Scaffolds de biovidro como proposto 

neste trabalho. 

Os resultados também indicam que o aumento do tempo de hidrólise poderá resultar em um microfibras 

com distribuição de tamanho menor e com a eliminação da população de maior tamanho. Microfibras com uma 

distribuição mais regular pode permitir um melhor controle na porosidade dos Scaffolds de biovidros preparados a 

partir delas. 
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