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Figura 60. Taxa de sobrevivência celular após contato direto com o biomaterial. O 
(*) indica redução da atividade metabólica acima de 30%, associado ao 

efeito citotóxico. A amostra h_GALLBG + BTCA 10 %, h_GALLBG + 

BTCA 20 % provocaram diminuição da atividade metabólica inferior a 

70% (eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato direto com as células 

L929. 
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Figura 61. Taxa de sobrevivência celular após contato com meio de cultura que 

ficou em contato com o biomaterial por 24h. Nenhuma amostra provocou 

diminuição da atividade metabólica inferior a 70% (eixo ‘y’, valor 

tracejado) quando em contato direto com as células L929. 
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RESUMO  

 

Neste trabalho, foram desenvolvidos e caracterizados biomateriais compostos de 

galactomananas associadas a gelatina e poli (ácido acrílico) (PAA), e seu potencial como 

scaffold foi testado para cultura de células-tronco mesenquimais de rato (rMSC). Filmes de 

gelatina e galactomanana (GG) foram obtidos por casting e reticulados através do acoplamento 

de cloridrato de 1-(3-dimetil aminopropil)-3-etil-carbodiimida. A interação entre as duas 

macromoléculas originou filmes resistentes à dissolução em meio aquoso, com propriedade 

físico-mecânica elástica. Os filmes GG não foram citotóxicos às rMSC e as mesmas foram 

capazes de se diferenciar e aderir aos biomateriais. Filmes e hidrogéis de galactomanana e PAA 

(GAL/PAA) foram obtidos por casting e por associação de soluções pré-formadas, 

respectivamente, e foram reticulados com ácido 1,2,3,4-butano tetracarboxílico. A interação 

entre as duas macromoléculas originou um complexo interpolimérico insolúvel em meio aquoso 

que apresentou comportamento de intumescimento sensível ao pH do meio. Os biomateriais 

GAL/PAA apresentaram-se homogêneos e com propriedades mecânicas diferenciadas daquelas 

apresentadas pelos polímeros individuais. Além disso, houve relação entre a citotoxicidade e 

proliferação celular associadas a presença de grupos ácidos carboxílicos e à morfologia. Em 

conclusão, os biomateriais de galactomananas associadas a gelatina e poli (ácido acrílico) 

mostraram-se potenciais scaffolds para cultura de rMSC. 
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ABSTRACT  

 

The main objective of this study was to create and characterize galactomannan (GAL)-based 

biomaterials in association with gelatin and polyacrylic acid (PAA) and to assess their potential 

use as scaffolds for rat mesenchymal stem cells (rMSC) culture. Films of gelatin and GAL were 

obtained by solvent casting and crosslinked by coupling of 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-

ethylcarbodiimide chloride. The films proved to be resistant to water dissolution and presented 

mechanical strength and elasticity. Moreover, the GAL films were not cytotoxic to rMSC, and 

the cells were able to adhere and differentiate themselves on the biomaterials’ surface. Films 

and hydrogels of GAL/PAA crosslinked with 1,2,3,4-butanecarboxylic acid were obtained by 

solvent casting and mixture of preformed solutions, respectively. The interaction between GAL 

and PAA resulted in an insoluble system with pH-dependent swelling behavior. The GAL/PAA 

biomaterials were homogeneous and presented different mechanical properties compared to 

their individual polymers. Furthermore, their cytotoxicity and cell proliferation were linked to 

the amount of carboxylic acids in the samples as well as their morphology. In conclusion, GAL-

based biomaterials (combined with gelatin and PAA) proved to constitute potential scaffolds 

for rMSC culture. 
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 Com o avanço da biologia celular e molecular, o uso de células-tronco tem representado 

uma peça chave na etapa de proliferação celular. As células-tronco possuem a habilidade de se 

renovarem e diferenciarem em diversas células especializadas, sob determinadas condições, tais 

como neurônios, osteoblastos, condrócitos, miócitos e adipócitos 1. Os estudos iniciais em 

medicina regenerativa focaram, principalmente, na investigação de sinais bioquímicos como 

uma maneira de controlar o comportamento de crescimento e diferenciação de células-tronco 1. 

Atualmente, a literatura sustenta que é fundamental a presença de uma matriz extracelular com 

a qualidade necessária para a manutenção da fisiologia dessas células. Este requerimento vem 

sendo investigado através da pesquisa em biomateriais, a qual envolve uma grande variedade 

de tipos e composições de materiais e cujo desenvolvimento é direcionado à especificidade e 

biocompatibilidade de cada tecido.2 

 A criação de um tecido substituto viável para transplante ou enxerto é muito significativa 

e também complexa e desafiadora. Independente da complexidade do tecido alvo de reparação, 

a engenharia tecidual geralmente atua através da combinação de biomateriais, células e fatores 

biologicamente ativos a fim de proporcionar a formação de um novo tecido. Este processo pode 

envolver o crescimento celular in vitro ou ex vivo, ou até mesmo induzir a regeneração in vivo 

de um tecido no local, ou sob condições nas quais a regeneração por si só não teria chances de 

ocorrer 3. 

  À medida que mais estudos apontam para a influência da biofísica da matriz extracelular 

sobre o comportamento das células, recriando um microambiente específico e propício para seu 

desenvolvimento, a investigação de composições e propriedades dos biomateriais tornou-se 

crítica no processo de engenharia tecidual 1-3. 

 Polímeros naturais, incluindo proteínas e polissacarídeos, têm sido intensamente 

explorados para o desenvolvimento de scaffolds para engenharia tecidual, desde aplicações que 

vão do reparo de cartilagens até o reestabelecimento de funções pancreáticas. Isto se deve a 

vantagem desses materiais em suportar eventos celulares como adesão, proliferação e 

diferenciação. Embora polímeros naturais apresentem desvantagens em comparação aos 

polímeros sintéticos, tais como propensão à degradação enzimática e fragilidade mecânica, suas 

propriedades podem ser modeladas a partir da reticulação ou da associação a outros polímeros 

3-4.  

 Em especial, polissacarídeos apresentam uma diversidade de composições químicas que 

são específicas e capazes de estimular eventos bioquímicos e celulares 5-6. Dentre eles, a 

literatura têm chamado atenção para o emprego de manose como uma fonte alternativa de 
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carbono em culturas celulares e destacam um aumento significativo no número de células 

viáveis nessas culturas, quando comparadas àquelas enriquecidas com glicose 7-10.  

 Devido à ampla variedade de unidades sacarídicas na composição de 

heteropolissacarídeos, os mesmos têm sido investigados na composição de scaffolds para 

cultura celular e curativos para cicatrização de feridas, apresentando eficiência metabólica e 

adequada proliferação in vitro de células humanas 11.  

 As galactomananas são uma classe de heteropolissacarídeos composta por uma cadeia 

principal de D-manose e ramificações de D-galactose, com importância biológica em eventos 

imunológicos, desde o reconhecimento de antígenos até efeitos antitumorais 12-17. Dada a sua 

importância bioquímica e de reconhecimento celular, foi levantada a hipótese de que 

galactomananas poderiam atuar como scaffolds para cultura de células. Apesar da 

potencialidade biomédica dessa classe de polissacarídeos, poucas investigações e relatos na 

literatura têm sido realizados com relação ao seu potencial como biomaterial em engenharia 

tecidual. 

 A investigação da relação estrutura-propriedade das galactomananas e seu potencial 

como material biológico ainda são temas pouco explorados na literatura científica. Em especial, 

a caracterização e aplicação de galactomananas obtidas de goma flamboyant têm sido pouco 

exploradas pela literatura, estando limitadas à extração e caracterização química do 

polissacarídeo, estudo reológico de seu emprego em blenda com goma xantana e no isolamento 

e identificação de lectinas 160, 204-206. Até o momento, não foram encontrados relatos sobre o 

emprego de galactomananas de goma flamboyant como biomaterial para uso na engenharia 

tecidual.  Desta forma, este trabalho teve como foco o estudo de três biomateriais compostos 

por galactomananas e polímeros hidrofílicos e a suas potencialidades como scaffolds para 

cultura de células-tronco. Os resultados serão descritos em quatro seções, como indicado a 

seguir: 

 Na primeira seção será apresentada e discutida a caracterização das galactomananas 

obtidas de goma flamboyant e goma locusta. Os polissacarídeos foram caracterizados com 

relação à característica químico-estrutural, conteúdo de unidades monossacarídica, tamanho da 

molécula e viscosimetria.  

 Na segunda seção, serão descritos e discutidos os resultados de caracterização química, 

morfológica, térmica e físico-mecânica de filmes compostos por gelatina e galactomanana de 

goma flamboyant, reticulados com cloridrato de 1-(3-dimetilaminopropil)3-etil-carbodiimida, 

bem como seu comportamento frente à viabilidade, diferenciação e adesão de células-tronco 

mesenquimais de rato (rMSC).  
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 Na terceira seção, serão apresentados os resultados obtidos para os filmes de 

galactomanana e poli (ácido acrílico). Os filmes diferem entre reticulados com ácido 1,2,3,4-

butano tetracarboxílico (BTCA) e reticulados com BTCA contendo tensoativo hidrofílico. Os 

filmes foram caracterizados quanto à composição e interação entre os componentes, morfologia, 

suas propriedades térmicas e físico-mecânicas, bem como viabilidade celular. 

 Na quarta seção, será apresentada a caracterização reológica e morfológica de hidrogéis 

compostos de galactomanana de goma locusta e poli (ácido acrílico), reticulados com BTCA, 

bem como a viabilidade celular desses biomateriais. 
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2.1. GERAL 

 

 Desenvolver biomateriais contendo galactomanana associada a polímeros hidrofílicos, 

caracterizá-los com relação às suas propriedades físico-mecânicas e testar a potencialidade 

desses biomateriais para a engenharia de tecidos.  

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Preparar filmes de gelatina/galactomanana pela técnica de casting e modificá-los 

quimicamente com cloridrato de 1-etil-3-(3-dimetil aminopropil) carbodiimida (EDC); 

 

 Preparar filmes de galactomanana/poli (ácido acrílico) pela técnica de casting e 

modificá-los quimicamente com ácido butano 1,2,3,4-tetracarboxílico; 

 

 Caracterizar os filmes com relação à morfologia, composição química, estabilidade 

térmica e física, propriedades mecânicas; 

 

 Preparar hidrogéis de galactomanana/poli (ácido acrílico) e modifica-los quimicamente 

usando ácido butano 1,2,3,4-tetracarboxílico; 

 

 Caracterizar os hidrogéis de galactomanana/poli (ácido acrílico) com relação à 

morfologia, composição química, e propriedades reológicas; 

 

 Avaliar a viabilidade celular nos filmes e hidrogéis contendo galactomanana através de 

ensaios de citotoxicidade e adesão celular. 
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 3.1. MEDICINA REGENERATIVA E ENGENHARIA TECIDUAL 

 

 A medicina regenerativa e a engenharia tecidual são áreas que se tornaram 

intercambiáveis ao longo dos anos, à medida que as pesquisas em torno de biomateriais, 

biologia molecular e células-tronco avançaram, dando origem a novas abordagens terapêuticas 

2, 18-19. 

  O termo medicina regenerativa remete ao reparo, substituição ou melhoria funcional de 

órgãos e tecidos 3, 18, 20. Tradicionalmente, conta com o uso de biomateriais como suporte a 

esses processos, mas também abrange a ideia de auto cura, onde o corpo lança mão do seu 

próprio sistema biológico, a fim de auxiliar no desenvolvimento de células e órgãos 20. 

 O grande número de traumas, defeitos congênitos e doenças debilitantes apontam para 

a necessidade clínica de novas tecnologias terapêuticas que facilitem o reparo ou regeneração 

de órgãos e tecidos 3. É neste cenário que surge a engenharia tecidual como a interface entre 

áreas como engenharia biomédica, ciência dos materiais, química, biologia, medicina e 

farmácia 3. A engenharia tecidual surge com o intuito de potencializar e aperfeiçoar a medicina 

regenerativa permitindo que tecidos e órgãos vivos possam ser desenvolvidos, cultivados e 

integrados ao corpo para melhorar suas funções fisiológicas 20. Além disso, novos órgãos e 

tecidos gerados a partir da engenharia tecidual podem ser ferramentas úteis na descoberta e 

desenvolvimento de novos medicamentos e em avaliações toxicológicas 2-3, 20. 

 O mecanismo de atuação da engenharia de tecidos envolve combinações entre 

biomateriais, células, fatores de crescimento relacionados à formação de novos tecidos, 

biomoléculas de adesão e sinalização, e até mesmo o emprego de funções físicas ao suporte ou 

scaffold, tais como rigidez mecânica, topografia, geometria ou hidrofobicidade 2-3, 19. 

 Segundo Sipe 20, as estratégias adotadas pela medicina regenerativa compreendem cinco 

grandes áreas e dependem do órgão ou tecido em questão: 

 

i. Substituição de uma parte do corpo por outra saudável; 

ii. Reparo de problemas a partir do emprego de materiais e dispositivos não-vitais, 

frequentemente sintéticos; 

iii. Transplante de órgãos, que pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou a partir 

de órgãos e tecidos obtidos in vitro; 

iv. Uso de um dispositivo externo que auxilie no aumento ou substituição de um órgão sem 

funcionamento; e 

v. Emprego de células vivas que ajudem a restaurar, manter ou melhorar o funcionamento 

de órgãos e tecidos, prática atualmente conhecida como engenharia tecidual. 
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 Várias tentativas de reconstrução tecidual in vitro realizadas com sucesso na obtenção 

de substituintes para a pele 21-22, vasos sanguíneos 23-25, córnea 26, bexiga 27-28, uretra 29 e fígado 

30, confirmam a potencialidade de técnicas de engenharia tecidual em produzir espécies 

convenientes ao implante no corpo e na restauração de suas funções. O emprego de células-

tronco na medicina regenerativa vem significando uma evolução sem precedentes no 

restabelecimento da saúde humana e animal 2, 31-34. Em cirurgias tradicionais de transplante, 

limitações encontradas devido ao uso de enxertos autólogos e alogênicos vêm sendo superadas 

através do emprego de células-tronco associadas a biomateriais com diferentes estruturas 

dimensionais 35. 

 Para que o comportamento celular em dado biomaterial resulte no desenvolvimento de 

um órgão ou tecido, é importante considerar a qualidade da matriz extracelular a que essas 

células estão submetidas. A matriz extracelular (MEC) é um ambiente complexo e dinâmico, 

constituído por uma rede de biomoléculas, e que apresenta propriedades biofísicas, mecânicas 

e bioquímicas específicas (figura 1). Células-tronco residem em um microambiente dinâmico e 

peculiar denominado nicho, através do qual a célula obtém as condições extracelulares mais 

adequadas à sua sobrevivência e identidade.  A matriz extracelular é a componente chave dos 

nichos de células-tronco, envolvendo-se em diversos aspectos do seu comportamento, 

regeneração e homeostase tecidual, em condições fisiológicas e patológicas 2, 20, 36. 

 Propriedades físicas como a rigidez, porosidade, topografia e insolubilidade da matriz 

extracelular influenciam diversas funções biológicas relacionadas a ancoragem celular, tais 

como divisão e migração celular, e polaridade do tecido 20, 36. De um ponto de vista bioquímico, 

a matriz extracelular tem efeitos diretos e indiretos na sinalização celular uma vez que atua 

diretamente como ligante de receptores celulares ou através da apresentação de fatores de 

crescimento 37. 
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Figura 1. Representação esquemática da matriz extracelular natural (MEC) e seus componentes, 

bem como interações entre a MEC e a superfície celular. (Adaptado de Gattazzo 36) 

   

3.2. BIOMATERIAIS PARA USO EM ENGENHARIA TECIDUAL  

 

 A maioria dos cultivos celulares são conduzidos em materiais de vidro ou poliestireno, 

tais como placas de micropoços, frascos de cultura celular e placas de Petri (figura 2). Embora 

estes sistemas tenham contribuído notavelmente para a compreensão da biologia celular, os 

mesmos apresentam desvantagens na engenharia tecidual por não apresentarem um ambiente 

satisfatório para a diferenciação e proliferação de diversos tipos celulares. Isso se deve ao fato 

de que, no corpo, aproximadamente todos os tecidos celulares residem em uma MEC que 

consiste de um ambiente complexo composto por biomoléculas (polissacarídeos, proteínas e 

fosfolipídeos), numa morfologia capaz de gerar sinais físicos e bioquímicos complexos. Além 

disso, cada tipo celular está incorporado em um microambiente específico que, em conjunto 

com a bioquímica e topologia, afetam fortemente a diferenciação de suas células-tronco. Por 

essa razão, os materiais de vidro e poliestireno não são eficazes em reproduzir o complexo 

microambiente celular e, de certa maneira, podem alterar os resultados, já que forçam as células 

a se ajustarem a uma superfície artificial, lisa e muito rígida.   
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Figura 2. Materiais comumente utilizados como suporte para culturas celulares. (Figura criada 

a partir do banco de imagens livres Servier 38). 

 

 Devido à grande diversidade de tecidos, matrizes biomiméticas com diferentes 

características de porosidade, permeabilidade, rigidez mecânica e topografia são requeridas e, 

para isso, a tecnologia de biomateriais tem lançado mão de vários processos de fabricação que 

visam a obtenção de biomateriais específicos. 

 As aplicações clínicas das matrizes biomiméticas consistem no seu emprego em 

engenharia tecidual ou medicina regenerativa, como implantes ou matrizes extracelulares 

artificiais para cultivo celular. A função desse tipo de matriz como implante é ser incorporada 

em um paciente como um “molde temporário” capaz de restaurar ou manter a função natural de 

um dado tecido. Essa matriz atuará como uma estrutura de transição que, após certo tempo, 

degradará ou será reabsorvida pelo corpo, sendo substituída pelo tecido de interesse 3.  

 O avanço na ciência dos biomateriais, aliada ao aumento do conhecimento da biologia 

da matriz extracelular e do papel dos fatores ambientais sobre a formação dos tecidos, tem 

contribuído muito para a regeneração tecidual in vivo. Além da arquitetura apropriada ao 

crescimento celular, a morfologia das matrizes biomiméticas deve se assemelhar ao tecido do 

local que requer regeneração. Para que isso aconteça, o fator chave está na funcionalidade dos 

biomateriais, de forma a assegurarem a construção de uma interface célula-material (ou 

biomolécula-material) onde estes eventos possam ser efetivados 39-40.  

 A atual geração de biomateriais, denominados “biomateriais biomiméticos”, baseia-se 

na hipótese de que é possível construir matrizes extracelulares artificiais capazes de mimetizar 

os conjuntos estruturais hierárquicos da natureza e os seus mecanismos de simplicidade e 

elegância que estão conservados em todos os gêneros e espécies 41. Uma hierarquia relacionada 

ao desenho estrutural, características mecânicas ou mecanismos de degradação, pode ser 

introduzido por métodos químicos e físicos para satisfazer os requisitos específicos funcionais 

e biológicos 42. 
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3.2.1. FILMES 

 

Um grande número de biomateriais compostos por polímeros biodegradáveis são 

derivados de misturas entre polímeros sintéticos e naturais.  Uma maneira simples de obter essas 

composições é através da produção de filmes pela técnica de casting, onde uma solução 

polimérica é submetida à evaporação do solvente até a obtenção de um filme seco 43-49. 

 Diversos filmes de polímeros sintéticos e naturais têm sido obtidos por casting e 

aplicados na engenharia tecidual, dentre os quais é possível destacar composições contendo 

polímeros sintéticos e naturais, tai como: poli (ϵ-caprolactona) e quitosana 44, poli (ϵ-

caprolactona) e poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) 45, quitosana/gelatina/poli (ácido 

láctico) 46, quitosana/poli (álcool vinílico)/grafeno 47, celulose 48 e polianilina 49. 

 

3.2.2. HIDROGÉIS 

 

Hidrogéis são redes poliméricas insolúveis cuja principal característica é a presença de 

reticulações químicas ou físicas entre as cadeias dos polímeros, formando uma rede 

tridimensional interligada capaz de intumescer em meio aquoso (figura 3). Esse tipo de 

biomaterial pode apresentar natureza neutra ou iônica (dependendo do grau de ionização dos 

seus grupamentos laterais), morfologias que variam de amorfa a semicristalina, e pode conter 

estruturas adicionais, tais como moléculas associadas através de ligações de hidrogênio ou 

estruturas supramoleculares. Além disso, essa matriz, quando seca, pode apresentar diferentes 

estruturas contendo macroporos, microporos ou nanoporos, que podem ser aproveitadas na área 

biomédica em função de sua afinidade com o ambiente biológico 50. 

 

 

Figura 3. Ilustração esquemática da estrutura de um hidrogel. (Adaptado de Khaing 51) 
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A estrutura dessas redes poliméricas tridimensionais é caracterizada por uma flexibilidade 

capaz de permitir a difusão de solvente para dentro e para fora do biomaterial. Além disso, a 

natureza termodinâmica dos seus componentes possui um papel fundamental sobre alterações 

nas dimensões dos poros, comportamento de difusão e na estabilidade molecular quando há 

incorporação de biomoléculas. Na medicina, as redes tridimensionais deste tipo têm sido usadas 

como material odontológico, cateteres, próteses, sistemas de liberação de fármacos e em 

engenharia tecidual. 50, 52. 

 

3.2.2.1. Reologia 

 

Princípios básicos do mecanismo de gelificação e o acompanhamento das alterações dos 

parâmetros reológicos ao longo do tempo são fatores fundamentais para o desenvolvimento de 

novos hidrogéis 53.  

A maioria das dispersões de polímeros naturais que possuem comportamento 

pseudoplástico (gomas ou hidrocolóides) apresentam três estágios de resposta viscosa quando 

submetidos a uma ampla região de cisalhamento (figura 4) 54-55: 

 

i. A baixas taxas de cisalhamento, esses materiais apresentam comportamento 

Newtoniano, que é representado por viscosidade constante em uma região limitada 

onde o cisalhamento é tão baixo que chega a ter um efeito nulo sobre a viscosidade 

(η0); 

ii. Essa região é seguida por uma região de comportamento pseudoplástico, onde a 

viscosidade diminui à medida em que a taxa de cisalhamento aumenta, seguindo a Lei 

da Potência; O inverso da taxa de cisalhamento ( 
1

�̇�
 ), na qual ocorre a transição de 

comportamento newtoniano para pseudoplástico, é chamado de tempo característico ou 

de constante de tempo (α), 

iii. e atinge uma viscosidade infinita em elevadas taxas de cisalhamento (η∞), que é 

restritiva e constante. 
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Figura 4. Gráfico representativo da viscosidade aparente vs. taxa de cisalhamento, identificando 

as três regiões características de curvas de fluxo de dispersões aquosas de gomas. (Adaptado de 

Rao 55 ). 

 

 Acredita-se que estas três regiões sejam devidas a rearranjos na conformação das cadeias 

do biopolímero quando submetido ao cisalhamento 55. Quando a magnitude da taxa de 

cisalhamento é baixa (figura 4, estágio “i”), há pouco rearranjo das cadeias poliméricas. Dentro 

de um determinado intervalo de velocidade de cisalhamento, as cadeias dos polímeros 

gradualmente submetem-se a rearranjos conformacionais, o que resulta em um comportamento 

da lei da potência (Figura 4, estágio “ii”).  Já em altas taxas de cisalhamento, as mesmas são 

suficientemente elevadas de maneira que as cadeias poliméricas não se submetem mais a 

rearranjos (Figura 4, estágio “iii”). De maneira geral, somente os dados referentes a região da 

lei da potência são obtidos experimentalmente 55. 

 O modelo de Cross tem sido muito empregado para explicar a dependência do 

cisalhamento em dispersões aquosas de galactomananas 55-56. Esse modelo é usado para 

correlacionar a viscosidade aparente (ηapp) com a taxa de cisalhamento ( �̇� ), de acordo com a 

equação 55: 

𝜂𝑎𝑝𝑝  =  𝜂 ͚ +  
(𝜂0− 𝜂 ͚)

(1+(𝛼 𝛾 ̇ )𝑚  (Eq. 5) 

 

 Onde, α é a constante de tempo relacionada aos tempos de relaxação do polímero em 

solução; e m, um expoente adimensional relacionado ao índice de escoamento “n” da lei da 

potência, de maneira que para pequenos valores de η∞, m tende a (1 - n). 
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 A região da Lei da Potência, presente nas curvas de fluxo dos hidrogéis, pode ser tratada 

aplicando-se o modelo de Ostwald (ou modelo da Lei da Potência), de acordo com a equação 

53: 

 

𝜂 = 𝐾�̇�𝑛  (Eq. 6) 

 

 Onde, K é o coeficiente de consistência e está relacionado à própria viscosidade do 

material; e n é o índice de escoamento, que geralmente é usado para caracterizar o desvio em 

relação ao comportamento Newtoniano. Neste caso, os materiais podem ser classificados com 

relação ao tipo de escoamento: reofluidificantes (pseudoplástico), quando n < 1; e, 

reofluidificantes com valor de cedência (plásticos) ou reoespessantes (dilatantes), quando n > 1 

53.  

O perfil mecânico e o tempo de gelificação (ou ponto de gel) são aspectos importantes 

a serem considerados durante o desenvolvimento de hidrogéis, especialmente quando se tratam 

de soluções muito viscosas capazes de formarem um gel em função do tempo, temperatura ou 

pela adição de um agente de reticulação 57. O processo de gelificação pode ser monitorado a 

partir da medida do módulo de armazenamento ou elástico (G’), do módulo de perda ou viscoso 

(G”) e do fator de amortecimento (tan δ), sob regime oscilatório 53, 56-58.  O G’ mede a energia 

armazenada durante a deformação sob cisalhamento de um material (em outras palavras, a 

rigidez do material), G” é a representação da energia dissipada durante o cisalhamento (ou seja, 

o fluxo ou a resposta tipo líquido do material) e o fator de amortecimento, tan δ, é definido 

como G”/G’. Quando G” > G’ (e, consequentemente, tan δ > 1) a amostra tende a se comportar 

como um líquido viscoso. Por outro lado, quando G’ > G” (e, portanto, tan δ ≤ 1) o 

comportamento da amostra será predominantemente como de um sólido elástico 53, 57. Sob 

regime oscilatório de baixa amplitude, o G’, G” e tan δ são fatores críticos no monitoramento 

das propriedades de hidrogéis em função do tempo, da frequência e da deformação 57.  

 

3.3. PROPRIEDADES DOS BIOMATERIAIS 

 

 Tendo em vista que a composição química e a morfologia de um biomaterial ditam 

várias propriedades da matriz biomimética como suporte celular para a engenharia tecidual 

(desde os efeitos biológicos até o seu processamento), as características e propriedades inerentes 

à natureza química e física dos mesmos refletem fortemente nos eventos celulares 2, 40. 
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3.3.1. BIOCOMPATIBILIDADE E BIODEGRADABILIDADE  

 

 O conceito de biomaterial vem sendo discutido há várias décadas e acompanha a 

evolução do conhecimento multidisciplinar que envolve diversas áreas, desde a biologia celular, 

passando por medicina e ciência dos materiais, até as engenharias. A evolução nessa área 

multidisciplinar encaminha para a definição que atualmente melhor atende ao conceito de 

biomaterial, que é o de que “biomaterial é uma substância que foi manipulada para tomar uma 

forma tal que, por si só ou como parte de um sistema complexo, é usada para direcionar, através 

do controle das interações com componentes de sistemas vivos, o curso de qualquer 

procedimento terapêutico ou diagnóstico, na medicina humana ou veterinária” 59.   

 Diante do postulado, faz-se pré-requisito essencial qualificar um biomaterial como 

biocompatível, ou seja, o biomaterial deve ser capaz de atuar em sistemas vivos e permitir 

resposta apropriada do hospedeiro em aplicações específicas. Tanto em aplicações in vitro como 

in vivo, o biomaterial entrará em contato com células, desencadeando uma série de fenômenos 

de reconhecimento. As células explorarão a superfície dos biomateriais como sensores, e 

fornecerão os sinais de reconhecimento que verificam se o novo ambiente está de acordo com 

as condições fisiológicas necessárias para conduzir uma atividade biológica normal. Portanto, 

ao se desenvolver um novo biomaterial, é de extrema importância selecionar materiais que não 

sejam tóxicos, nem causem outros tipos de injúria ou rejeição imunológica, pois 

biocompatibilidade é uma propriedade que representa a capacidade de um material em ser aceito 

por organismos vivos 60.  

 Um biomaterial biodegradável é aquele que, uma vez implantado num organismo vivo, 

deve manter suas propriedades mecânicas até que não seja mais necessário e, finalmente, deve 

ser degradado, absorvido ou excretado pelo corpo sem deixar traços de subprodutos 61. Esses 

materiais foram desenvolvidos, e são preferidos, em substituição aos implantes permanentes de 

metal 59-60, 62. No caso dos biomateriais biodegradáveis, sua biocompatibilidade deve ser 

demonstrada em função do tempo. Isto porque suas propriedades químicas, físicas, mecânicas 

e biológicas tendem a variar em função do tempo à medida que surgem produtos da degradação, 

os quais podem apresentar diferentes graus de compatibilidade com o tecido vivo em 

comparação ao material com o qual estava incialmente em contato 62.  

  Biomateriais metálicos biodegradáveis devem apresentar cinética de degradação 

simultânea ao processo de cura do tecido danificado, e seus produtos de degradação devem ser 

transportados e eliminados do corpo, não causando acumulação local ou sistêmica 61. Os 

biomateriais cerâmicos biodegradáveis são considerados, na verdade, materiais reabsorvíveis, 

uma vez que são substituídos por tecido endógenos (por exemplo, hidroxiapatita). A maioria 
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dos biomateriais cerâmicos são variações de fosfato de cálcio, um componente já existente em 

tecidos ósseos 61. Já os biomateriais poliméricos apresentam diferentes tipos de degradação e 

podem ser classificados em polímeros degradáveis por hidrólise ou polímeros degradáveis por 

enzimas, podendo ser eliminados do corpo por excreção ou serem reabsorvidos 61-62. 

  

3.3.2. PROPRIEDADES DE SUPERFÍCIE  

 

 A caracterização da superfície pode fornecer informações sobre a topografia, energia de 

superfície e hidrofilicidade/hidrofobicidade de um novo biomaterial. A partir dessas 

informações, as propriedades físico-químicas da superfície do biomaterial podem ser ajustadas 

ou completamente alteradas com o propósito de se obter características mais próximas possíveis 

daquelas fisiológicas 60. 

 A topografia da superfície de biomateriais pode ser visualizada através de microscopia 

eletrônica de varredura ou, mais em detalhes, através da microscopia de força atômica, e é de 

especial interesse para a adesão celular 63-64. A topografia pode ser influenciada pela 

composição química do biomaterial, bem como pelo método escolhido para fabricação do 

mesmo 59, 63. Estudos têm demonstrado que a adesão e proliferação celular apresentam 

preferência por superfícies rugosas, e quanto mais rugosas, melhores os resultados. No entanto, 

esse efeito depende também do tipo celular: fibroblastos, por exemplos, são capazes de adaptar 

sua forma às microestruturas da superfície do biomaterial e, por outro lado, também se 

desenvolvem muito bem em superfícies lisas, que por sua vez, não favorecem a adesão de 

células bacterianas 60. Além disso, pequenas alterações na rugosidade dos biomateriais podem 

acarretar em diferentes reações celulares, tais como mudanças na forma das células e o 

mecanismo de adesão 60. 

 Através de medidas do ângulo de contato de líquidos sobre a superfície de biomateriais, 

é possível obter a energia livre, bem como determinar o caráter hidrofílico ou hidrofóbico da 

superfície em questão 63. A natureza polar ou apolar da superfície pode influenciar nos eventos 

de adsorção de proteínas e glicoproteínas ao biomaterial, resultando em características que 

influenciam a biocompatibilidade e adesão 65. A energia livre é uma determinação 

termodinâmica que auxilia na investigação de fenômenos que ocorrem na interface entre 

biomaterial e células. Alterações nos valores de energia livre podem afetar os processos de 

adesão celular, uma vez que modificam a molhabilidade da superfície. A energia livre da 

superfície de biomateriais pode, ainda, ser influenciada pela composição química ou cargas 

elétricas presentes na superfície 60. 
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 Considerando que o primeiro contato entre proteínas e superfície do material é um dos 

fatores chave da biocompatibilidade, as propriedades da superfície dos materiais podem 

determinar a organização e o número de camadas de proteínas adsorvidas, que por sua vez 

influenciam no processo de adesão e determinam respostas celulares muito específicas 41, 66. 

 

3.3.3. MORFOLOGIA 

 

 Durante o processo de elaboração de um biomaterial, é importante considerar que a 

escala métrica possui um papel essencial na mimetização de estruturas hierárquicas presentes 

na matriz extracelular. Os diferentes níveis de controle estrutural contribuem para a criação ou 

manipulação de características e propriedades muito específicas em cada biomaterial, tais como 

(i) geometria e tamanho do scaffold, (ii) porosidade, tamanho e geometria dos poros, 

interconectividade entre poros, propriedades mecânicas, e (iii) topografia da superfície, os quais 

são controlados pela macroescala, microescala e nanoescala, respectivamente 40. A figura 3 

apresenta exemplos das morfologias em diferentes dimensões. 

 A macroescala (10-1 a 10-3 m) determina as propriedades de forma e tamanho de um 

biomaterial (figura 5 A,D), que podem ser controladas por conveniência para facilitar a 

manipulação do mesmo em experimentos in vitro, ou para adequá-lo à forma anatômica do local 

do implante, quando o biomaterial for usado in vivo. Entretanto, visto que as formas anatômicas 

variam de paciente para paciente, este é um dos grandes desafios no desenvolvimento de 

biomateriais implantáveis 40. 

  

 

Figura 5. Diferentes tipos de morfologia de acordo com a escala métrica: macroescala (A 67, D 

– arquivo pessoal do autor), microescala (B 68, E 69) e nanoescala (C, F 64). 
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 A microescala (10-3 a 10-6 m) determina a microestrutura, que tem por objetivo 

mimetizar a arquitetura do tecido alvo 40. Neste sentido, a porosidade e a rugosidade das paredes 

porosas são fatores muito importantes nos eventos celulares (figura 6).  A micro porosidade 

contribui para o aumento da área superficial do suporte/matriz, o que, consequentemente, 

intensifica a adsorção de fatores de indução de diferenciação celular e as trocas iônicas41. 

Materiais com porosidade semelhante, porém com poros de geometrias diferentes (por exemplo, 

espaços vazios entre fibras versus poros esféricos, figura 5 B e E), podem acarretar em 

diferentes perfis de transporte de massa. Além disso, o elevado grau de porosidade por afetar 

drasticamente as propriedades mecânicas por reduzir a quantidade de material presente na 

matriz 40.  

 

 

  

Figura 6. Influência da micro e macro porosidade sobre os eventos celulares: a microporosidade 

favorece maior área de superfície ao biomaterial, permitindo que mais proteínas sejam 

adsorvidas e, consequentemente, aumentando a adesão celular; a macroporosidade gera mais 

espaços vazios, conduzindo a uma menor área de superfície e consequente baixa adsorção de 

proteínas, o que incorre em uma baixa adesão de células. (Adaptado de Holzapfel41). 

 

 A nanoescala (10-6 a 10-9 m), por sua vez, é importante no desenvolvimento da 

topografia da superfície de biomateriais (figura 5 C, F), já que uma série de eventos de 

sinalização e reconhecimento envolvem moléculas de dimensões nanométricas 40. A 

nanotopografia é capaz de regular a adesão, organização e diferenciação celular, podendo causar 

alterações significativas na morfologia das células devido a deformações no seu núcleo e, 

consequentemente, mudanças no seu comportamento 40, 70. A topografia pode, ainda, ser 
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modificada com o propósito de aumentar a adsorção de proteínas ou reduzir a adsorção de 

patógenos 40, 70-71. A interação entre célula e superfície de um biomaterial ocorre, basicamente, 

através de pontos de adesão, aos quais se ligam biomoléculas de adesão celular tais como as 

proteínas chamadas integrinas, que se organizam em blocos de dimensões nanométricas. O 

desenho (ou padrão) que caracteriza a topografia da superfície de um biomaterial tem um forte 

impacto na organização e no tipo de adesão proteica, e é capaz tanto de impedir como de induzir 

o recrutamento de proteínas de adesão àquele local 70. 

  

3.3.4. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 A caracterização das propriedades mecânicas de um novo biomaterial é, sem dúvida, um 

fator essencial a ser explorado no que tange a medicina regenerativa e engenharia tecidual, a 

fim de reproduzir in vitro o comportamento in vivo mais próximo possível das células, ou 

mesmo a fim de adequar um implante ao corpo 72-74. Além disso, o efeito da rigidez ou 

flexibilidade de um biomaterial pode ser útil como ferramenta de investigação sobre a evolução 

de diversas doenças associadas a alterações ou mortes celulares 75-76. 

 As propriedades biomecânicas do microambiente celular são um fator fundamental no 

comportamento das células, já que evidências sugerem que as células podem sentir e responder 

à rigidez do ambiente onde se encontram aderidas (ambiente 2D) ou pelo qual encontram-se 

envoltas (ambiente 3D) 76. A atuação de forças físicas no sítio de adesão celular (proteína do 

tipo integrina), desempenham um papel importante sobre o comportamento da célula em 

resposta à forças mecânicas, tais como tensão de cisalhamento de fluidos ou elongação do 

substrato 75.  

  Através de um processo chamado mecano-transdução, a célula é capaz de converter 

estímulos mecânicos em mensagens químicas que alcançam o núcleo celular através de cascatas 

de sinalização 70. Esses sinais químicos são detectados por um receptor intracelular específico 

e convertidos em uma resposta ao ambiente em que se encontram, afetando sua adesão, 

diferenciação, mobilidade, morfologia, entre outros processos 2, 36.  

  Em outras palavras, o comportamento celular é dependente das propriedades mecânicas 

do tecido 77.  A rigidez do microambiente extracelular (expressa pelo módulo elástico ou 

módulo de Young, E), apresenta magnitude muito mais baixa do que a sentida por culturas de 

células realizadas em lamínulas de vidro (50 – 90 GPa) ou placas de poliestireno (3 – 3,5 GPa) 

36, 78 . A comparação da rigidez entre os tecidos também apresenta uma diferença significativa: 

por exemplo, o microambiente do cérebro é mais macio que o dos músculos que, por sua vez, 

é mais suave que o dos ossos (figura 7) 73. 
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Figura 7. Escala de rigidez de alguns tecidos sólidos, representados pelo módulo elástico E. 

(Adaptado de Engler et al. 73 ) 

 

 O conhecimento dessa propriedade levantou a hipótese de que a rigidez de um scaffold 

usado em culturas celulares in vitro poderia influenciar o desenvolvimento celular. Por essa 

razão, diversos estudos vêm demonstrando que as propriedades mecânicas desses biomateriais 

exercem um grande impacto sobre o desenvolvimento de células-tronco 73, 75-76, 78-83.  

 Por exemplo, Engler e col. 73  cultivaram MSCs em hidrogéis de poliacrilamida 

revestidos com colágeno, apresentando diferentes valores de rigidez. O estudo demonstrou que 

as MSCs transformaram-se em células intermediárias específicas de cada um dos tecidos alvo 

- neurônios, mioblastos e osteoblastos - naqueles hidrogéis que apresentaram valores de E 

semelhantes aos módulos elásticos do cérebro, músculo e ossos, respectivamente. Por sua vez, 

Evans e col. 79 demonstraram que ESCs apresentaram melhores resultados de proliferação e 

diferenciação osteogênica quando os scaffolds de dimetil polissiloxano (DMS) tiveram a sua 

rigidez aumentada de 0,041 MPa para 2,7 MPa.  Em abordagem diferente, utilizando hidrogéis 

do copolímero metacrilamida-quitosana com valores de E que variaram de 1 KPa até 20 KPa, 

Leipzig e Soichet 81 demonstraram que células-tronco/progenitoras neuronais (NSPC) foram 

capazes de proliferar, formar colônias e se diferenciar. As NSPC mostraram melhor 

comportamento nos scaffolds com E < 10 KPa, apresentando o pico de proliferação e 

diferenciação no scaffold que possuía E = 3,5 KPa. Por outro lado, os hidrogéis que possuíam 

E > 10 KPa não apresentaram resposta proliferativa e nem formação de colônia das NSPC, com 

pouca ou nenhuma diferenciação em neurônios ou astrócitos. 

 No desenvolvimento de novos biomateriais implantáveis, deve-se levar em consideração 

alterações nas propriedades mecânicas do tecido alvo à medida em que o mesmo envelhece, 

sofre doenças ou danos 76, 84-85. Estudos têm demonstrado que as células cancerígenas, por 

exemplo, também respondem à rigidez das matrizes extracelulares (artificiais ou não). A rigidez 

da matriz extracelular tem sido associada ao surgimento de células tumorais e, até mesmo, a 

metástases, em adição a alterações genômicas. Células epiteliais mamárias desenvolvem-se 

normalmente quando cultivadas em scaffolds de rigidez semelhante a de tecidos mamários 

saudáveis (E = 150 Pa), porém, quando cultivadas em scaffolds de rigidez elevada (E > 5000 
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Pa), que mimetizam a rigidez de tumores, as células malignas começam a se desenvolver 86. Por 

sua vez, o comportamento metastático fenotípico de células HCT-8 de carcinoma de cólon 

humano é determinado pela propriedade mecânica do microambiente: quando as células HCT-

8 foram cultivadas in vitro em microambiente com rigidez mecânica entre 20 a 50 kPa, 

semelhante ao ambiente in vivo, foram observadas transições celulares do tipo metástase, 

enquanto o mesmo comportamento não foi observado quando as células foram cultivadas em 

matrizes mais rígidas (E = 3,6 GPa) 76.  

 Apesar de diversas evidências do efeito das propriedades mecânicas de biomateriais 

sobre o comportamento celular, o exato mecanismo com o qual essas matrizes artificiais afetam 

processos de adesão e proliferação celular ainda permanece indefinido, haja vista que esses 

processos são influenciados concomitantemente por sinalizações bioquímicas e requerem 

observações mais profundas 72-73, 75-76, 80-81, 87. No entanto, é possível afirmar que as células não 

somente respondem às forças mecânicas impostas pelo microambiente, como também sondam 

a sua flexibilidade ao aplicarem forças contráteis ao substrato e responderem ao feedback de 

contra força.  Uma hipótese creditada é a de que as células normais regulam a sua mobilidade, 

crescimento e apoptose de acordo com as propriedades mecânicas do substrato, enquanto que 

células alteradas podem apresentar defeitos em detectar e responder aos estímulos mecânicos 

adequadamente 75. 

 

3.4. O USO DE POLÍMEROS NATURAIS E SINTÉTICOS NO 

DESENVOLVIMENTO DE BIOMATERIAIS 

  

 Materiais usados na produção de biomateriais estão divididos em 4 grupos, sendo eles 

os metais, as cerâmicas, os polímeros e os compósitos. Porém, uma vez que as propriedades 

primárias de um biomaterial usado como scaffold para cultura celular são dependentes da 

natureza do material e do seu processo de fabricação41, o emprego de materiais poliméricos é 

bastante atrativo devido à excelente flexibilidade - propriedade que permite uma ampla faixa 

de processabilidade - e às suas estruturas, que são convenientes para necessidades específicas 

como, por exemplo, o aumento da afinidade celular através da funcionalização do biomaterial 

com biomoléculas 40. 

 Devido ao avanço tecnológico, muitos polímeros foram desenvolvidos para oferecerem 

vantagens sobre materiais convencionais, o que inclui a leveza, resiliência corrosiva e a 

facilidade de processamento. Por essa razão, em muitos casos, tem-se substituído materiais 
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como metal, vidro, madeira, papel, fibras e cerâmicas por polímeros, que têm sido amplamente 

difundidos e empregados desde a montagem de automóveis até a área biomédica 88. 

 O uso de polímeros como biomateriais teve origem entre as décadas de 30 e 40, sendo 

consolidado pelo emprego do nylon como constituinte de fios de sutura. Naquela época, havia 

pouco conhecimento sobre a toxicidade, esterilização, reações imunológicas, inflamação e 

biodegradação destes biomateriais 88. Com a evolução da tecnologia e o conhecimento dos 

conceitos de biodegradabilidade e biocompatibilidade, esses materiais foram ganhando espaço 

no cenário médico 61, 88.  

 Polímeros naturais, como polissacarídeos e proteínas, são componentes básicos em 

sistemas orgânicos vivos. Apresentam composições químicas únicas capazes de estimular 

eventos celulares e, por esse motivo, sua importância biológica chega a se sobrepor à dos 

polímeros sintéticos 4. Essas macromoléculas, quando isoladas, têm sido usadas na produção de 

scaffolds ou suportes para engenharia de tecidos, geralmente, em associação a polímeros 

sintéticos, com o intuito de aperfeiçoar a interação biológica dos biomateriais e garantir a 

estabilidade mecânica dos mesmos 89. Blendas entre polímeros sintéticos e naturais participam 

de uma classe de materiais com propriedades mecânicas incrementadas e biocompatibilidade 

semelhantes as apresentadas individualmente por cada um dos polímeros. Essa nova classe tem 

sido denominada “materiais poliméricos bioartificiais ou biosintéticos” 90. 

    

3.4.1. POLÍMEROS SINTÉTICOS 

 

 Polímeros sintéticos podem ser caracterizados como biopolímeros quando apresentam 

propriedades como biodegradabilidade, biocompatibilidade e baixa toxicidade. Apresentam 

vantagens sobre os polímeros naturais, quanto ao controle da taxa de degradação, facilidade de 

modificação química e propriedades mecânicas satisfatórias (elevada resistência à tração, 

dureza e elongação) 4, 91. Polímeros sintéticos de natureza hidrofílica usados para aplicação 

biomédica podem apresentar-se como compostos eficazes na interação biológica por 

apresentarem um ambiente químico que possui afinidade pelo microambiente celular.  

 Biopolímeros sintéticos hidrossolúveis são úteis em misturas, blendas e 

funcionalizações com polímeros naturais, os quais possuem elevada afinidade por água. Essa 

classe de polímeros sintéticos apresenta grupos funcionais polares, tais como os grupamentos -

OH, -COOH e –NH2, que podem ser solubilizados no mesmo meio usado para solubilizar 

polímeros naturais 92.   

 O poli (ácido acrílico) (PAA) é um poliácido carboxílico (figura 8) muito empregado 

como sistema hidrofílico modelo e amplamente usado na indústria farmacêutica  93-97. Possui 
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elevado peso molecular e, os seus derivados já comercialmente disponibilizados, como os 

polímeros Carbopol®, Carbomer® e Polycarbophil® são reticulados, formando uma rede de 

cadeias poliméricas interconectadas por ligações cruzadas 98-99. Uma vez reticulados, ao 

entrarem em contato com solventes polares, dão origem a hidrogéis cuja viscosidade é 

dependente do pH e da concentração do polímero 100. Devido a essa característica, podem ser 

empregados como espessantes, modificadores de propriedades reológicas, emulsificantes e 

como auxiliar na suspensão de partículas insolúveis, além de atuarem como base para inúmeras 

formulações onde a bioadesividade é requerida, tais como para liberação controlada e aumento 

da biodisponibilidade de fármacos e substâncias ativas de uso oftálmico, bucal, nasal, intestinal, 

vaginal  e retal 96-97.  

 Entretanto, suas propriedades mecânicas não são boas, já que os materiais produzidos a 

partir do PAA são muito frágeis e quebram facilmente. Isso tem limitado sua aplicação como 

scaffold na engenharia tecidual, onde possui potencial aplicação em culturas celulares por 

apresentar três características básicas: (i) elevada solubilidade em água, (ii) propriedade de 

formação de filme, e (iii) bioadesividade (ou mucoadesão) 94, 99, 101-102. Esta última, devido aos 

grupamentos ácidos carboxílicos em sua estrutura, os quais são capazes de conjugar-se à 

proteínas da superfície de células 103, e direcionar a taxa de adesão e diferenciação celular, bem 

como a citotoxicidade 103-104. 

 

Figura 8. Estrutura química do poli (ácido acrílico). 

 

 A mistura entre poliácidos carboxílicos e polímeros não-iônicos (principalmente, 

polissacarídeos) dá origem a um complexo interpolimérico, que apresenta propriedades 

distintas daquelas apresentadas por cada polímero que o compõe 99, 105. Esse complexo pode ser 

constituído por um polímero reticulado e o outro sem reticulação, interagindo entre si através 

de ligações de hidrogênio 105-107. Os complexos interpoliméricos podem ser divididos em várias 

classes de acordo com a natureza das interações entre as macromoléculas: estéreo complexos 

(resultantes de forças de van de Waals), complexos polieletrólitos (estabilizados por ligações 

iônicas) e complexos mediados por ligações de hidrogênio 107. 
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 Outros polímeros sintéticos hidrossolúveis com importância biomédica podem ser 

encontrados na tabela 1. 

 

Tabela 1. Polímeros sintéticos hidrossolúveis com importância biomédica. 

Nomenclatura Abreviação Estrutura química Ref. 

Álcool polivinílico PVA 

 

92, 108-109 

Polietileno glicol ou 

Poli (óxido) de etileno 
PEG ou PEO 

 

Poli (metacrilato de metila) PMMA 

 

Polivinilpirrolidona PVP 

 

Poliacrilamida PAAM 

 

Poli (N-isopropilacrilamida) PNIPAAm 
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 Os polímeros sintéticos hidrossolúveis estão presentes em aplicações biomédicas e 

farmacêuticas na forma de sistemas particulados de liberação controlada, scaffolds, 

instrumentos hospitalares, enxertos e em materiais de diagnóstico 91, 108.  

 

3.4.2. PROTEÍNAS 

 

 Proteínas são macromoléculas constituídas por sequências de aminoácidos produzidas a 

partir da codificação de genes, chegando a apresentar até 20 diferentes aminoácidos em uma 

sequência. Apresentam estrutura tridimensional enovelada (estrutura terciária), onde seus 

aminoácidos podem estar organizados nas formas de tripla-hélice ou folha-β (estrutura 

secundária) 110 (figura 9). 

 

 

 

Figura 9. Composição estrutural de proteínas. (Adaptado de Nelson 110 e Widmaier 111) 

 

 As proteínas possuem funções essenciais no organismo animal, desde nutrientes que 

auxiliam no crescimento, regulação de rotas bioquímicas, funções imunológicas, estruturação 

de órgãos e tecidos, até o desenvolvimento celular 110. O colágeno é a proteína mais abundante 

nos animais e responsável pelos suportes estrutural e mecânico de vários tecidos, como o 
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reforço de tendões através de cordões moleculares, ou o suporte mecânico à pele e outros 

órgãos, executado por camadas de colágeno muito resilientes 90. Por ser a proteína mais 

importante na constituição da matriz extracelular onde a maioria das células se desenvolvem, 

possui naturalmente a função de adesividade e promove um ambiente conducente para o 

crescimento das células 4. Derivada do colágeno, a gelatina é uma mistura de proteínas 

hidrossolúveis provenientes do colágeno parcialmente hidrolisado 90, 112-114. A principal 

característica que a difere do colágeno é a solubilidade em água devido a um maior número de 

grupos funcionais expostos capazes de interagirem através de ligações de hidrogênio. Devido 

às propriedades estruturais e de biocompatibilidade, o colágeno e a gelatina são as proteínas 

mais aplicadas no desenvolvimento de biomateriais para a área médica e farmacêutica 90. 

 Por ser um polímero natural de origem proteica, a gelatina (figura 10) tem sido explorada 

como componente de scaffolds na engenharia tecidual devido as suas interessantes propriedades 

físicas e estruturais 90. Derivada a partir da hidrólise do colágeno, a gelatina contém sequências 

dos aminoácidos arginina-glicina-ácido aspártico (também conhecida como “RGD”) ligados 

entre si formando uma cadeia polimérica cuja conformação estrutural pode ser alterada 

dependendo da temperatura. Em temperaturas abaixo de 30 ºC, soluções aquosas de gelatina 

podem formar um gel, enquanto acima dessa temperatura o estado físico desse material muda 

de gel para uma solução líquida 113, 115. O processo de gelificação é regulado por ligações de 

hidrogênio que resultam na formação de curtas estruturas em tripla hélice. Em elevadas 

temperaturas, algumas dessas ligações de hidrogênio se quebram e desfazem a estrutura em 

tripla hélice 115. O número reduzido de ligações de hidrogênio está intimamente relacionado às 

propriedades reológicas e mecânicas dos filmes. Além disso, a distribuição de peso molecular 

da gelatina, bem como sua estrutura química, podem influenciar no seu grau blooma com o 

aumento do conteúdo da tripla hélice 117-118.  

 A gelatina vem sendo empregada como um auxiliar de adesão em técnicas de cultura 

celular como coated plate ou coated glass 119-121. Comparada ao colágeno, a gelatina pode ser 

mais facilmente manipulada e, ao mesmo tempo, manter a excelente propriedade de adesão 

celular. Isso permite que ela seja facilmente processada na forma de membranas, hidrogéis e 

fibras eletrofiadas 89, 122-124. A gelatina é, portanto, um polímero natural interessante para a 

associação com galactomananas e produção de scaffolds para cultura celular.  

 

                                                             
a O grau bloom é a representação da força do gel, expressa em gramas, necessária para penetrar 4 mm na superfície 

de um gel de gelatina. Esse valor varia entre 50 e 300. Está relacionado à elasticidade mecânica e é usado para 

classificar os tipos de gelatina. Quanto maior o grau bloom, mais “forte” ou rígido será o gel [116.

 Phillips, G. O.; Williams, P. A., Handbook of Hydrocolloids. Taylor & Francis: 2000.] 
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Figura 10. Estrutura química da gelatina. (Adaptado de Mahapatro e Singh125). 

 

 Características como essas fazem dos biomateriais de base proteica ferramentas 

poderosas para atuarem no controle das funções bioquímicas e celulares. Esse tipo de 

biomaterial apresenta a vantagem de fornecer instruções bioquímicas para o controle do 

comportamento celular, através da densidade de superfície e/ou da distribuição espacial das 

proteínas presentes na interface biomaterial/célula. Na forma de biomaterial, a apresentação de 

biomoléculas ligantes e ativas pode ser manipulada para induzir diferentes fenótipos celulares 

ou a adesão à receptores celulares específicos 126. 

 

3.4.3. POLISSACARÍDEOS 

 

 Os polissacarídeos são encontrados em diferentes fontes, tais como: animais (p. ex., 

ácido hialurônico, sulfato de condroitina), crustáceos (p. ex., quitina e quitosana), plantas, algas 

(p. ex., carragenas e alginatos) e microrganismos. Aqueles derivados de plantas podem ser 

obtidos de exsudatos (p. ex., galactomananas e glucomananas) ou outras fontes vegetais, como 

é o caso do amido e da celulose. Já os de origem microbiana, podem estar presentes na parede 

celular de fungos ou serem secretados por fungos (por exemplo, goma xantana) ou por 

cianobactérias (como pululana e dextrana) 6, 127. 

 De maneira geral, polissacarídeos são moléculas grandes que podem chegar a massas 

molares maiores que 50 x 106 g.mol-1, e apresentam, ainda, uma enorme diversidade entre elas: 

as heparinas, por exemplo, podem apresentar Mw na ordem de 103 a 104, enquanto amilopectinas 

apresentam Mw na ordem de 106  128. 

 Como polímero de origem natural, as estruturas primárias dos polissacarídeos diferem 

das proteínas por não serem sintetizados em sequências e nem possuírem uma codificação 

genética, o que gera moléculas altamente polidispersas. Apresentam não mais que 3 tipos de 

resíduo monossacarídico em sua estrutura e uma diversidade de ligações glicosídicas com os 

resíduos nas formas α ou β, bem como enantiômeros L ou D. Além disso, polissacarídeos que 

são polímeros da mesma unidade monossacarídica são denominados homopolissacarídeos, 
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enquanto aqueles que são constituídos de mais de uma unidade monossacarídica são 

denominados heteropolissacarídeos 6, 128. Essas macromoléculas podem, ainda, ser classificadas 

quanto à sua funcionalidade química em polímeros neutros, poliânions e policátions, como 

exemplificado na figura 11. Suas estruturas são bastante variadas podendo apresentar-se na 

forma de estruturas ramificadas altamente compactadas (glicogênio, amilopectinas), bastões 

rígidos (xantana) ou como estruturas enoveladas (dextrana, pululana) 128. 

 

 

   

Figura 11. Representação dos polissacarídeos de acordo com a funcionalidade química: (a) 

celulose, caráter neutro; (b) ácido hialurônico, caráter aniônico; (c) quitosana, caráter catiônico. 

 

 O emprego de polissacarídeos no desenvolvimento de biomateriais vem se expandindo 

rapidamente. Isto é devido a três fatores principais que contribuíram para o crescente 

reconhecimento dessa classe de biomateriais 5: 

 

i. O elevado número de informações sobre o papel crítico de unidades sacarídicas em 

esquemas de sinalização celular e no reconhecimento imunológico; 

ii. O avanço de novas técnicas para síntese de oligossacarídeos biologicamente ativos, que 

permitem decodificar e explorar os seus métodos de sinalização;  

iii. O grande avanço na pesquisa em engenharia de tecidos e a necessidade de 

desenvolvimento de novos materiais biodegradáveis com atividade biológica específica 

e modulável. 
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 Devido a facilidade de solubilização em água, o uso de polissacarídeos como 

biomateriais vem sendo facilitado, também, através de técnicas de processamento capazes de 

dar origem a nano e micropartículas 129-130, filmes 131-132 , géis 133-134 e fibras 69, 135-136. Esses 

sistemas podem ser amplamente empregados na medicina regenerativa, uma vez que, devido à 

natureza biológica desses materiais, há afinidade biomolecular, estrutura tridimensional, 

porosidade e topografia compatíveis com o microambiente celular 5, 127. 

 Uma propriedade que merece destaque é a capacidade dos polissacarídeos formarem 

hidrogéis. A formação do hidrogel pode ocorrer por inúmeros mecanismos e é fortemente 

influenciada pelos tipos de monossacarídeos envolvidos, bem como pela presença e natureza 

dos grupamentos funcionais. Geralmente, polissacarídeos formam hidrogéis através da 

formação de ligações de hidrogênio e interações iônicas. Os géis obtidos a partir de ligações de 

hidrogênio, ocorrem, tipicamente, em moléculas como agarose (gelificação térmica) e quitosana 

(gelificação dependente do pH), enquanto interações iônicas dão origem a hidrogéis entre 

alginato e pectina 5. Hidrogéis produzidos a partir de hidrocolóides como pectinas e gomas, por 

exemplo, tem dado origem a curativos oclusivos e semi-oclusivos para tratamento de feridas e 

queimaduras 127. 

 Polissacarídeos também são comumente usados como revestimento de dispositivos 

médicos, com a função de introduzirem atividade anticoagulante, antimicrobiana e antifúngica. 

Além disso, de acordo com as características químicas e micromecânicas de cada 

polissacarídeo, podem atuar como promotores ou inibidores de adesão celular, ou como 

estabilizantes ou vetores de liberação de fármacos ou proteínas 137. 

 

3.5. INTERAÇÕES ENTRE POLÍMEROS NATURAIS E SINTÉTICOS 

  

 A relação entre polímeros hidrofílicos pode ser caracterizada pela existência de 

interações sinérgicas ou antagônicas, dependendo da natureza química das macromoléculas. 

Consequentemente, essas interações podem resultar em mudanças nas propriedades da mistura, 

quando comparadas às propriedades de cada polímero de maneira individual 99, 106, 138-139.  

 Interações não-covalentes desempenham papéis importantes em diversos processos 

naturais que desencadeiam a autoassociação de moléculas e a formação de estruturas 

supramoleculares 105, 138. As principais interações não-covalentes que ocorrem em misturas 

entre polímeros são 138:  
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i. Interações eletrostáticas: ocorrem em polímeros que apresentam cargas elétricas nas 

condições em que são usados (pH e força iônica). Neste caso a interação pode ser 

atrativa ou repulsiva, dependendo da natureza das cargas elétricas dos polímeros.  

ii. Exclusão estérica: está relacionada com o volume que o polímero ocupa em solução. 

Esse tipo de interação é importante pois a entropia do sistema pode diminuir devido à 

redução do volume disponível para a molécula de polímero. 

iii. Efeitos hidrofóbicos: ocorrem em polímeros com grupamentos apolares, em soluções 

aquosas. Neste caso, há uma tendência dos grupamentos apolares associarem-se entre 

si. 

iv. Ligações de hidrogênio: ocorre em polímeros que possuem segmentos, ao longo da sua 

cadeia, capazes de formar ligações de hidrogênio relativamente fortes com os segmentos 

de outras moléculas. Este caso é muito comum em estruturas helicoidais ou em folhas. 

 

 As ligações de hidrogênio podem ser consideradas uma das interações mais importantes 

na associação entre polímeros, pois exercem um papel fundamental na auto-organização de 

polímeros naturais bem como de polímeros sintéticos em soluções aquosas. Polímeros aceptores 

de prótons podem se associar a polímeros doadores de prótons através de ligações de hidrogênio 

em soluções aquosas e formarem complexos entre uma mesma cadeia polimérica ou 

interpolímero 105.  

 Apesar de uma única ligação de hidrogênio apresentar energia relativamente baixa ( 2 – 

147 kJ/mol), a intensidade desse tipo de interação pode ser significativamente aumentada 

quando há a formação simultânea de ligações de hidrogênio entre duas macromoléculas, ou 

seja, o fenômeno de ligações cooperativas. A cooperação, nesse caso, dá origem a uma 

“estrutura em escada” muito estável, quando comparada às moléculas menores que se associam 

através de ligações de hidrogênio individuais. Na maioria dos casos, essa “estrutura em escada”, 

inicia um processo imediato de compactação com a finalidade de reduzir a superfície de contato 

com as moléculas de solvente, e continuam se agregando cada vez mais (figura 12) 99. 
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Figura 12. Esquema de formação de um complexo interpolímero. (Adaptado de Khutoryanskiy 
99) 

 

 Um tipo de interação covalente de grande importância na relação entre polímeros é a 

reação de reticulação, ou entrecruzamento. Neste tipo de interação ocorre a associação entre 

cadeias poliméricas de polímeros distintos através de ligação covalente em sítios reativos 

específicos dos polímeros, por mediação de agentes reticulantes, dando origem a redes 

poliméricas híbridas (figura 13). As reações de reticulação têm por finalidade modificar 

propriedades dos polímeros, tais como solubilidade, estabilidade térmica, rigidez estrutural e 

auxiliar na imobilização de biomoléculas. As propriedades dos materiais obtidos a partir da 

reticulação de polímeros são influenciadas pelo tipo e concentração do agente de reticulação e 

podem dar origem a materiais com porosidade, permeabilidade e comportamento de difusão 

modificados 140.  

 Além de alterações nas propriedades físico-químicas das misturas, as associações a 

outros polímeros naturais ou sintéticos através de interações intra e intermoleculares 113 podem 

dar origem a materiais com diferentes morfologias e propriedades funcionais que podem ser 

úteis na área biomédica, desde a liberação controlada de fármacos e moléculas até a 

mimetização do microambiente biológico 99. 
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Figura 13. Ilustração esquemática da reação de reticulação entre cadeias poliméricas, que dão 

origem a uma rede polimérica híbrida. 

 

  

3.6. GALACTOMANANAS 

 

 Galactomananas são heteropolissacarídeos que pertencem ao grupo dos hidrocolóides. 

São macromoléculas compostas por unidades α-1,4-D-manose ligadas entre si formando uma 

cadeia linear principal, com ramificações de unidades β-1,6-D-galactopiranose substituídas no 

O-6 das unidades de manose 141-144 (figura 14). Estão presentes no reino Plantae, onde possuem 

a função de reservatório de água e suprimento de energia em sementes 141, e no reino Fungi, 

onde compõem a parede celular do gênero Aspergillus (a célula fúngica dos microrganismos 

do gênero Aspergillus é cercada por uma parede celular que atua como peneira e reservatório 

de antígenos, os quais possuem um papel muito importante durante a infecção) 145.  

   

 

Figura 14. Estrutura molecular geral de galactomananas. 

 

 Galactomananas são macromoléculas grandes com massas molares na ordem de 105 – 

106 g.mol-1 (tabela 2). Uma das principais características estruturais das galactomananas diz 

respeito à distribuição de unidades de galactose ao longo da cadeia de manana. A razão de 

unidades manose para galactose (M/G) influencia as propriedades físico-químicas das 
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galactomananas, desde sua solubilidade até a viscosidade de soluções aquosas 141. Suas 

propriedades são, principalmente, guiadas pelo conteúdo de galactose, o qual controla a 

solubilidade da macromolécula: o aumento da distribuição de galactose ao longo da cadeia 

principal aumenta a afinidade de galactomananas por moléculas de água 141-143. As razões M/G 

de algumas galactomananas citadas na literatura podem ser visualizadas na tabela 2.  Essa 

propriedade é útil no direcionamento da aplicação de cada galactomanana, bem como na escolha 

da temperatura a ser usada no processo de solubilização. Quando solubilizadas em água, 

galactomananas tendem a se associar a dipolos de água formando aglomerados, de forma que 

interações não-covalentes mediam a aproximação entre os fragmentos do polissacarídeo. Este 

mecanismo dá origem a várias camadas de hidratação (que se formam a partir da camada mais 

externa para a mais interna) e as quais são responsáveis pela elevada viscosidade do material 

em baixas concentrações 141. Esta propriedade tem sido intensamente explorada através da 

aplicação de galactomananas como espessantes, emulsificantes, agentes de gelificação e 

formadores de filmes, principalmente nas indústrias alimentícia e farmacêutica devido à 

ausência de toxicidade, característica que é requerida para o consumo humano 142, 146-147.  

 

Tabela 2. Distribuição das unidades sacarídicas e massa molar de galactomananas previamente 

caracterizadas na literatura. 

Fonte vegetal 
Razão 

manose:galactose 
Mw (g.mol-1) Ref. 

Cyamopsis tetragonoloba (goma Guar)a 1,7:1,0 1,3 x 107 148 

Ceratonia siliqua L. (goma Locusta)a 4,0:1,0 1,8 x 106 149 

Caesalpinia spinosa (goma Tara)a 2,8:1,0 1,3 x 104 150 

Caesalpinia pulcherrima 3,6:1,0 2,3 x 105 12 

Parkinsonia aculeta 3,1:1,0 7,7 x 105 13 

Senna macranthera 3,0:1,0 2,2 x 106 151 

Mimosa scabrella 1,0:1,0 5,7 x 105 152 

Delonix regia 3,9:1,0 2,5 x 105 153 

a Galactomananas comercialmente disponíveis. 

   

 Galactomananas são, geralmente, aplicadas na forma não purificada (farinha da goma). 

As gomas vendidas comercialmente possuem um conteúdo de aproximadamente 85 % em 

biomassa de galactomanana pura, sendo os 15 % restantes compostos por lipídios e proteínas 

142-143, 154. Na indústria farmacêutica, são usadas como excipientes ligantes, desintegrantes e 
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revestimento de diversas formas farmacêuticas, tais como comprimidos, cápsulas e 

microesferas, especialmente quando se objetiva a liberação controlada de fármacos 142. 

 

3.6.1. GALACTOMANANAS DE Ceratonia siliqua E Delonix regia 

 

 Ceratonia siliqua, também conhecida como alfarrobeira, é uma planta leguminosa da 

família Fabaceae, amplamente cultivada na região do Mediterrâneo, no norte da África, na 

América do Sul e na Ásia 143, 155-156. O fruto da alfarrobeira contém uma polpa adocicada e, após 

a remoção das sementes, é processado na forma de pó e tem sido muito usado como substituto 

do cacau em produtos alimentícios 156. Suas sementes possuem endospermas ricos em 

galactomanana, denominada goma locusta (LBG) ou goma alfarroba 143, 154, 156. Juntamente com 

as galactomananas de Cyamopsis tetragonoloba (guar), Caesalpinea spinosa (tara) e Trigonella 

foenum-graecum (feno grego), é considerada uma das maiores fontes de galactomanana que 

apresentam importância comercial 143, 154. A galactomanana LBG é reconhecida como um 

insumo seguro para ingestão e ausente de toxicidade, o que lhe permite ser empregado em uma 

ampla gama de produtos comestíveis e cosméticos 157-158. Sua produção mundial é de 

aproximadamente 18.000 – 20.000 toneladas/ano, principalmente usados na indústria de 

alimentos 154. 

 Delonix regia (Boj.) Raf é uma planta leguminosa de médio porte pertencente à família 

Fabacea, subfamília Caesalpinoideae, característica de regiões tropicais e subtropicais. 

Popularmente conhecida como flamboyant, é muito utilizada em arborização urbana devido a 

folhagem robusta que confere sombra, e as belas flores 153, 159. Suas sementes são constituídas 

de cerca de 37 % de goma endospérmica rica em galactomanana, e são conhecidas na medicina 

indígena para o tratamento de diversas doenças 159-160, embora, atualmente, não apresente 

importância comercial. 

 

3.6.2. A IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA DE GALACTOMANANAS 

 

 Apesar de pouco exploradas, as funções biológicas das galactomananas possuem 

potencial uso em aplicações biomédicas, podendo abranger desde efeitos imunomoduladores 

até atividades farmacológicas. A literatura tem descrito essas funções, as quais estão 

sintetizadas a seguir: 

 

Domínio de ligação à glicoproteína: Galactomananas são bem conhecidas como um domínio 

específico de ligação às glicoproteínas da família das lectinas 12-13, 15, 161-163, proteínas com a 
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capacidade de aglutinar células sanguíneas e reconhecer, preferencialmente, carboidratos 

complexos, ligando-se à eles. Essas proteínas estão presentes em microrganismos, vegetais e 

animais, e sua interação com cabohidratos pode ser tão específica quanto a interação entre 

antígeno-anticorpo ou substrato-enzima 164. De maneira geral, atuam como moléculas de 

reconhecimento dentro de células (p. ex., lectinas endógenas), na sua superfície, e em fluidos 

biológicos 164-165. 

 Lectinas de superfície atuam em uma série de processos biológicos, incluindo o 

reconhecimento intercelular, adesão, crescimento e diferenciação celular 164. No processo de 

reconhecimento de carboidratos, as lectinas são capazes de discernir entre isômeros anoméricos 

em função de suas especificidades, por exemplo, ligando-se preferencialmente a um açúcar α-

anomérico do que ao β-anomérico 165. Este é o caso da família das galectinas, que conservam o 

domínio de reconhecimento por carboidratos contendo β-galactosídeos (p. ex., galactomananas) 

14, 166.  

 As galectinas tem sido identificadas em diversos tipos de células e tecidos, e sua 

superexpressão tem sido associada a progressões neoplásicas 167.  Neste contexto, as galectinas 

1 e 3 são de especial interesse quando se trata da interação específica com galactomananas. A 

galectina-1 é secretada por células imunes, tais como as células T helper no timo, ou por células 

do estroma que rodeiam células B b, e está presente em abundância nos músculos, neurônios e 

rins. Também atua no reconhecimento da superfície de proteínas do envelope de diversos vírus 

humanos, portanto, estando diretamente envolvida em processos de infecção viral 14. Além 

dessas diversas funções, a galectina-1 também desempenha um papel fundamental na adesão e 

migração de células endoteliais altamente proliferativas em tumores 168. A galactomanana 

Davanat®, uma α-galactomanana comercial derivada de goma guar, foi sugerida como um 

antagonista da galectina-1, ou seja, capaz de reduzir sua expressão 168-169. A interação de 

Davanat® com a galectina-1 foi provada efetiva 15, já tendo sido empregada com sucesso em 

testes clínicos de fase II contra câncer colorretal metastático em associação ao fármaco 5-

fluorouracil 170. 

 Por sua vez, a galectina-3 ocorre especificamente em mamíferos e tem sido associada 

ao reconhecimento direto de glicoproteínas da superfície de vírus, sendo considerada um fator 

importante na interação vírus-hospedeiro 14. Além disso, apresenta elevada expressão na 

superfície do epitélio ocular humano 171, fato que tem suscitado o interesse sobre a liberação 

vetorizada de fármacos oftalmológicos em associação a polímeros contendo unidades galactose, 

como é o caso da galactomanana de goma guar 172-173. 

                                                             
b Também conhecidas como linfócitos B.  Constituem o sistema imune adaptativo e atuam, principalmente, na 

produção de anticorpos contra antígenos. 
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Antioxidante: O conhecimento das propriedades antioxidantes de gomas vegetais é datado de 

3.000 a.c. nas civilizações antigas do Egito, onde eram conhecidas como “polissacarídeo do 

Faraó” por serem empregadas em mumificações 144. Galactomananas sulfatadas apresentam 

atividade antioxidante, atribuída a uma forte habilidade de doação de hidrogênio, quelação de 

metais e sua eficácia como sequestrante de radicais livres e superóxido 174. Características 

estruturais, como o grau de substituição de sulfato e a massa molecular, influenciam na 

capacidade antioxidante de galactomananas, de modo que elevados graus de substituição e 

baixas massas moleculares têm sido mais eficazes em induzir a atividade antioxidante 174. 

 

Analgésico: O efeito analgésico da galactomanana de goma guar foi descrito para tratamento 

de osteoartite 175. A galactomanana de guar apresentou resposta às dores nas articulações, 

comparada ao produto commercial Hylan G-F.  

 

Anticoagulante: Estudos relacionados a derivados sulfatados de galactomanana tem 

demonstrado o potencial destes polissacarídeos como anticoagulantes e/ou material 

fibrinolítico. A razão manose/galactose mostra, mais uma vez, sua influência e importância 

biológica sobre as propriedades das galactomananas, uma vez que maiores razões 

manose/galactose apresentam melhores atividades anticoagulante e fibrinolítica 151, 176. Este é o 

caso da galactomanana isolada da família Leucaena sp., a qual apresentou atividade fibrinolítica 

de 25 % sobre coágulos no plasma. Após sua sulfatação, a galactomanana de Leucaena mostrou 

atividade superior a 75% sobre a lise de coágulos plasmáticos 176.  

 Em abordagem semelhante, a galactomanana de  Senna macranthera, a qual apresenta 

razão manose/galactose de 3.0:1, foi modificada por sulfatação através do complexo SO3-

piridina 151. A galactomanana de Senna apresentou baixa atividade anticoagulante (45 IU/mg) 

comparada a heparina suína (183 IU/mg), que é o polissacarídeo com propriedade 

anticoagulante de referência. Entretanto, quando a galactomanana modificada foi submetida a 

fracionamento, as frações menores foram capazes de interagir com o fator antitrombina III e 

apresentaram atividade anticoagulante igual 321 IU/mg, superior a apresentada pela heparina 

suína 151.  

 A massa molecular das galactomananas sulfatadas pode influenciar na atividade 

antitrombótica de diferentes maneiras. O derivado sulfatado da galactomanana de guar, 

fracionado através de hidrólise enzimática em uma ampla faixa de massas moleculares (12.6 a 

245.6 kDa), não mostrou uma correlação direta entre a massa molecular e a atividade 

antitrombótica, através da análise de interação com o anti-fator IIa (aIIa) 177. Por outro lado, 
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mesmo apresentando menor atividade que aIIa, a expressão do fator aXa a partir do derivado 

sulfatado de galactomanana de guar foi influenciado pelas diferentes massas moleculares, e 

sugere a ocorrência de um mecanismo de inibição de fatores coagulantes diferente do 

mecanismo da heparina 177. 

 

Imunomodulador e anticâncer: Polissacarídeos de origem microbiológica são bem 

conhecidos por atuarem como potentes imunomoduladores, com atividade específica por 

células T helper e células apresentadoras de antígenos. Por outro lado, um número muito baixo 

de polissacarídeos vegetais tem sido investigado com relação as suas atividades 

imunomoduladoras 178. Dentre eles encontram-se as galactomananas vegetais, as quais tem 

mostrado potencial atividades imunomoduladora e antitumoral, especialmente devido sua 

complexidade molecular e baixa toxicidade às células saudáveis 16-17, 179-181.   

 O conhecimento das funções biológicas de galactomananas é um fator importante para 

o design de biomateriais a base desse polissacarídeo, e pode auxiliar na escolha do tipo de 

biomaterial a ser produzido, direcionando a sua aplicação. 

 

3.6.3. GALACTOMANANAS COMO CONSTITUINTES DE BIOMATERIAIS 

 

 Até o momento, o desenvolvimento de biomateriais à base de galactomanana para 

aplicação na área biomédica tem, na sua grande maioria, sido direcionado a sistemas de 

liberação controlada e vetorizada de fármacos (tabela 3). Devido à excelente propriedade de 

gelificação, o uso de galactomananas em sistemas hidrofílicos, na forma de hidrogéis, permite 

a liberação controlada de substâncias ativas e fármacos através de processos de difusão e erosão 

da matriz 142. Em adição, características como domínio de ligação às glicoproteínas e a 

potencialidade como substância imunomoduladora e antitumoral, fazem dessa macromolécula 

um potencial vetor em sistemas de liberação controlada.  

  As propriedades estruturais e físico-químicas das galactomananas favorecem a 

produção de filmes com boa permeabilidade a componentes gasosos, além de serem compostos 

atóxicos 131, 182-185. Essas características, associadas as suas propriedades térmicas e físico-

mecânicas, têm sido amplamente investigadas para o desenvolvimento de filmes comestíveis 

na indústria de alimentos 131, 146, 182-183, 185-186.  

 Neste sentido, a literatura tem dado pouca atenção ao uso de galactomananas como 

potencial elemento no desenvolvimento de biomateriais para áreas ligadas à medicina e 

engenharia tecidual como, por exemplo, seu emprego como hidrogel e filmes obtidos por 

casting como suporte para o desenvolvimento de células-tronco. 
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Tabela 3. Biomateriais compostos por galactomanana e suas aplicações. 

Biomaterial Polímero Aplicação Ref. 

Filme 
Galactomanana de Leucaena 

leucocephala 

Adsorção do vírus da 

dengue 
132 

Hidrogel 
Goma xantana / galactomanana 

de goma locusta 

Liberação controlada de 

curcuminaa 
187 

 Galactomanana de goma guar Analgesia 133-134 

 
Galactomanana de goma guar e 

goma locusta 

Liberação controlada de 

teofilinab, vitamina B12 e 

mioglobina 

149 

 Galactomanana de goma guar 

 

Liberação vetorizada de 

indometacinac e 

budesonidad na região do 

cólon 

188-190 

 Galactomanana de goma guar 
Liberação controlada de 

doxorrubicinae 
191 

 
Galactomanana de goma locusta 

/ poli (álcool vinílico) 

Liberação controlada de 

cloridrato de buflomedilf 
192 

 Galactomanana de goma guar 

Cultura de células 

endoteliaisj da linhagem 

EA.hy 926 

193 

Nanofibra 
Galactomanana de goma guar / 

poli (álcool vinílico) 

Liberação controlada de 

fármaco na região do 

cólon 

136 

Nanopartícula 

 

Galactomanana de goma guar / 

selênio 

 

Interação com cardio 

mioblastosk da linhagem 

celular H9c2 

194 

 
Quitosana e galactomanana 

 

Liberação vetorizada de 

rifampicinag 
195 

 Galactomanana de goma locusta 
Liberação controlada de 

lamivudinah 
196 

Microesfera 

 

Galactomanana 

 

Liberação controlada de 

glipizidai 
197 

a curcumina: antioxidante e anti-inflamatório; b teofilina: antiasmático, estimulante do sistema nervoso central, 

tratamento para constipação e resfriados; c indometacina: anti-inflamatório não-esteróide; d budesonida: esteróide 

glicocorticoide – antialérgico; e doxorrubicina: quimioterápico no tratamento do câncer; f blufomedil: 

vasodilatador; g rifampicina: antibiótico; h lamuvidina: antirretroviral; i glipizida: antidiabético de uso oral 198. j 

células endoteliais: recobrm o interior dos vasos sanguíneos; k cardiomioblastos: células-tronco não diferenciadas 

que se desenvolvem em células cardíacas. 
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4.1.      PREPARAÇÃO DOS BIOMATERIAIS 

4.1.1. PURIFICAÇÃO DAS GALACTOMANANAS DE GOMA FLAMBOYANT E 

GOMA LOCUSTA 

 

A galactomanana de goma flamboyant (GALFLAM) foi gentilmente fornecida pela Profª. 

Draª. Ivone Garros Rosa, do Núcleo de Imunologia Básica e Aplicada da Universidade Federal 

do Maranhão, e o procedimento de purificação é descrito a seguir: as sementes de Delonix 

regia (planta popularmente conhecida como flamboyant) foram coletadas em São Luís 

(Maranhão, Brasil), e purificadas de acordo com metodologia previamente descrita por 

Barbosa et al. 199. As sementes foram intumescidas em água destilada a 100 ºC por 20 min, 

seguidas de refrigeração entre -1ºC e -4ºC por 24 h. Em seguida, os endospermas foram 

extraídos manualmente e submetidos à extração exaustiva com água destilada a temperatura 

ambiente, até a obtenção de uma solução homogênea. A solução obtida foi filtrada em tecido 

de poliéster e, posteriormente, precipitada com 4 volumes de etanol (92,6º INPM). A partir da 

precipitação foi obtida a galactomanana, a qual foi isolada através de filtragem em tecido de 

poliéster. A secagem da galactomanana foi iniciada com sucessivas lavagens de etanol (92,6 º 

INPM) e acetona P.A., seguidas por secagem em estufa a vácuo a 40ºC por 48 h. A 

galactomanana seca foi triturada em gral até obtenção de um pó fino e branco, e armazenada 

em frasco fechado hermeticamente até posterior uso. 

A galactomanana de goma locusta, GALLBG (LBG, do inglês Locust Bean Gum), 

também conhecida como goma caroba, foi obtida a partir da solubilização do liofilizado de 

LBG (Sigma, St. Louis, MO, USA) em água deionizada a 60 ºC, por aproximadamente 3 h. A 

solução obtida foi centrifugada a temperatura ambiente, a 3893 G por 30 min e, em seguida, o 

sobrenadante foi precipitado com 2 volumes de etanol (92,6 º INPM) (figura 15). A secagem 

e armazenamento da galactomanana de LBG se deu conforme metodologia previamente 

mencionada para a galactomanana de goma flamboyant.  
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Figura 15. Purificação da galactomanana de goma locusta: A) solução de goma locusta após 

centrifugação a 4,500 rpm por 30 min, B) adição de etanol e precipitação da galactomanana, e 

C) galactomanana purificada e separada em pedaços para o processo de secagem. 

 

4.1.2. FILMES DE GELATINA/GALACTOMANANA OBTIDOS POR CASTING 

 

 Soluções aquosas a 2 % (m/v) de gelatina de pele bovina tipo B (Sigma, St. Louis, MO, 

USA; grau bloom ~ 225, �̅�w 50,000 – 100,000 g.mol-1), e de galactomanana de flamboyant nas 

concentrações de 0,1 %, 0,3%, 0,5% e 2% (m/v) foram preparadas. Cada solução foi preparada 

separadamente a partir da solubilização dos polímeros em água, sob agitação constante, a 45 ºC 

(gelatina) ou 60 ºC (galactomanana) por 1h. As misturas foram preparadas usando a razão 60/40 

(v/v) de gelatina para galactomanana. As composições finais estão apresentadas na tabela 4. As 

misturas foram mantidas sob agitação por 1h a temperatura ambiente, seguida de agitação 

adicional com auxílio de um homogeneizador Ultra-Turrax® T25 (IKA) a 11,000 rpm por 2 

min. Para a obtenção dos filmes, 25 mL de cada solução foram colocados em placas de petri de 

9 cm de diâmetro, sendo, em seguida, submetidos a casting.  

 Os filmes obtidos foram quimicamente modificados através de imersão em solução 30 

mM de cloreto de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (EDC) (Sigma, St. Louis, MO, 

USA) por 2 h. Em seguida, os filmes foram submetidos a uma sequência de lavagens com etanol 

P.A., etanol/água 1:1, e água deionizada.  Ao final, foram obtidos dois tipos de filmes: 1) não 

modificados, e 2) reticulados com EDC. Todos os filmes foram secos em estufa a vácuo a 30 

ºC e mantidos sob vácuo até posterior uso. 

 Os filmes foram denominados GEL (somente gelatina), GALFLAM (somente 

galactomanana). Os filmes das misturas de gelatina e GALFLAM (GG) foram diferenciados pela 

concentração da solução de galactomanana usada para sua produção, ou seja, GG 0,1, GG 0,3 

e GG 0,5 (tabela 4). Os filmes reticulados foram indicados pela adição de “EDC” no final de 

sua nomenclatura.  
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Tabela 4. Composições dos filmes de gelatina/galactomanana com relação as frações de cada 

polímero (v/v). 

Amostra 
Gelatina 

2% (m/v) 

GALFLAM 

0,1% (m/v) 0,3% (m/v) 0,5% (m/v) 2% (m/v) 

GEL 100 - - - - 

GG 0,1 60 40 - - - 

GG 0,3 60 - 40 - - 

GG 0,5 60 - - 40 - 

GALFLAM - - - - 100 

 

4.1.3. FILMES DE GALACTOMANANA E POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) OBTIDOS 

POR CASTING 

 

Os filmes GALLBG/PAA foram preparados a partir de uma solução 1 % (m/v) de 

galactomanana LBG, e uma solução 2 % (m/v) de poli (ácido acrílico) (PAA) (Sigma, St. 

Louis, MO, USA; �̅�v ~ 450,000 g.mol-1), seguindo as composições apresentadas na tabela 5. 

As composições GALLBG/PAA foram modificadas adicionando ácido butano 1,2,3,4-

tetracarboxílico (BTCA) (Sigma, St. Louis, MO, USA) diretamente às soluções, em 

concentração igual a 5% (m/m) com relação a massa total de galactomanana em solução. Como 

catalisador, foi adicionado hipofosfito de sódio monobásico (Sigma, St. Louis, MO, USA) na 

proporção 2:1 de BTCA para sal. Um segundo grupo de filmes foi preparado da mesma 

maneira, porém, acrescido de Tween 80 na concentração de 0,02% (tabela 5). Para a obtenção 

dos filmes, 25 mL de cada solução foram colocados em placas de petri de 9 cm de diâmetro, 

sendo, em seguida, submetidos a casting. Em sequência, os filmes GALLBG/PAA obtidos foram 

submetidos a aquecimento em estufa a 100 ºC, por 2 min, para finalizar o processo de 

reticulação. 

A fim de se investigar a concentração mais adequada de BTCA a ser empregada nos 

filmes GALLBG/PAA, foi realizado um estudo comparativo através da caracterização de filmes 

GALLBG contendo diferentes concentrações de BTCA: 1, 5 e 10% (m/m) com relação a massa 

total de polímero. Essa relação foi calculada apenas considerando GALLBG como o polímero 

de referência uma vez que a reação de reticulação ocorre entre os grupamentos carboxílicos do 

BTCA e as hidroxilas da GALLBG. 
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Não foi possível obter a amostra GALLBG/PAA (0/100), correspondente a 100% de 

PAA, devido a ineficácia da sua interação com BTCA e consequente solubilização em meio 

aquoso. Todos os filmes obtidos foram mantidos sob vácuo até posterior uso. 

Tabela 5. Composições dos filmes de galactomanana/poli(ácido acrílico) com relação as 

frações de cada solução (v/v). 

Amostra 
GALLBG   

1 % (m/v) 

PAA 

 2 % (m/v) 
BTCA TWEEN 80 

GALLBG/PAA (100/0) + BTCA 100 0 1, 5 e 10% 0 

GALLBG/PAA (80/20) + BTCA 80 20 5% 0 

GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 60 40 5% 0 

GALLBG/PAA (40/60) + BTCA 40 60 5% 0 

GALLBG/PAA (100/0) + BTTW 100 0 5 % 0,02% 

GALLBG/PAA (80/20) + BTTW 80 20 5% 0,02% 

GALLBG/PAA (60/40) + BTTW 60 40 5% 0,02% 

GALLBG/PAA (40/60) + BTTW 40 60 5% 0,02% 

 

4.1.4. HIDROGÉIS DE GALACTOMANANA/POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) 

 

 Soluções aquosas de galactomanana LBG 3% (m/v) foram preparadas e submetidas a 

agitação constante a 40 ºC. A medida em que a galactomanana era solubilizada, o hidrogel foi 

sendo espontaneamente formado. Foram, então, preparadas misturas entre as soluções de 

GALLBG e poli (ácido acrílico) nas seguintes condições: 

 

Tabela 6. Composições dos hidrogéis de galactomanana/poli(ácido acrílico) com relação a 

fração das soluções poliméricas (m/m) e respectivas concentrações de BTCA (mBTCA/mGAL). 

Amostra 

Razão GALLBG/PAA (m/m) 
BTCA 

(mBTCA/mGAL) 
GALLBG 

 3 % (m/v) 

PAA 

 2 % (m/v) 

h_GALLBG + BTCA 5% 100 0 5 % 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 5% 60 40 5 % 

h_GALLBG + BTCA 10% 100 0 10% 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10% 60 40 10 % 

h_GALLBG + BTCA 20% 100 0 20 % 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% 60 40 20 % 
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 As massas de hidrogel de galactomanana e solução de PAA pesadas foram 

correspondentes às proporções indicadas na tabela 6, e posteriormente misturadas em um gral 

de porcelana, com auxílio de um pistilo. Após a incorporação da solução de PAA ao hidrogel 

de galactomanana, o BTCA foi adicionado, juntamente com hipofosfito de sódio, numa 

proporção BTCA/sal igual a 2:1, e a reticulação dos hidrogéis resultantes foi finalizada 

aquecendo-os por 5 min em estufa a 100 ºC. Ao serem retirados da estufa, os hidrogéis foram 

acondicionados em placas de petri de 6 cm de diâmetro, que foram seladas com Parafilm®, e 

mantidos assim até posterior uso. 

 

4.2.       CARACTERIZAÇÓES 

4.2.1. ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO COM TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR-ATR) 

 

Os espectros de FTIR das matérias-primas (pó), filmes e hidrogéis (material liofilizado) 

foram obtidos através de espectrofotometria no infravermelho com transformada de Fourrier 

(FTIR) (Perkin-Elmer 16 PC spectrometer, Boston, USA), em modo de refletância total 

atenuada (ATR), entre 4000 – 600 cm-1, usando 64 scans em resolução de 4 cm-1. 

 

4.2.2. ESPECTROSCOPIA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE HIDROGÊNIO 

(RMN 1H) 

 

 A razão M/G das galactomananas de flamboyant e goma locusta foram determinadas 

através de RMN de hidrogênio em um equipamento Bruker Avance 400 com 64 k pontos, janela 

espectral de 8250.82 Hz, tempo de aquisição de 3,97 segundos e período entre pulsos de 1 s em 

uma sonda de 5 mm de detecção direta com gradiente de campo. As soluções foram preparadas 

em D2O e analisadas a 50 ºC. As frequências dos sinais dos hidrogênios foram calibradas 

com sal sódico de ácido 3-(trimetilsilil)-1-propanosulfônico (TSP) como padrão interno. Foram 

selecionados alguns parâmetros de processamento para fornecer uma melhor resolução 

digital. Os espectros foram processados usando Topspin2.1. Os parâmetros de processamento 

utilizados foram "zero filling" de 128 k, função exponencial com LB (line broadening) de 0.3 

Hz   que forneceu uma resolução digital de 0,12 Hz/ponto. 
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4.2.3. CROMATOGRAFIA DE PERMEAÇÃO EM GEL (GPC) 

 

 Para a determinação da massa molar média (Mw) das galactomananas de flamboyant e 

goma locusta foram preparadas soluções aquosas na concentração de 0,1 % (m/v). O 

experimento foi realizado em um cromatógrafo de permeação em gel Shimadzu acoplado a um 

detector de índice de refração (RID-6A), com coluna Ultrahydrogel Linear de 7,8 x 300 mm e 

fase móvel NaNO3 0,1 M. A análise foi realizada a temperatura ambiente, com fluxo de fase 

móvel igual a 0,5 mL/min. O volume de injeção das amostras foi 50 µL. A curva padrão para a 

determinação da massa molar foi construída utilizando-se padrões de pululana com massas 

molares no intervalo de 103 a 105 g.mol-1. Este experimento foi realizado no Laboratório de 

Polímeros (LabPol) da Universidade Federal do Ceará. 

 

4.2.4. VISCOSIDADE INTRÍNSECA 

 

 Para a determinação da viscosidade intrínseca das galactomananas de flamboyant e 

goma locusta, foram preparadas soluções-mãe das galactomananas em água na concentração de 

0,1 % (m/v). As soluções-mãe foram agitadas por 30 min a 60 ºC, permanecendo posteriormente 

sob agitação à temperatura ambiente até o final de 120 h, a fim de garantir a total solubilização 

dos polissacarídeos. Em seguida, foram submetidas à centrifugação a 3893 G por 1 h. O 

sobrenadante das soluções-mãe foi recolhido e usado no preparo das soluções diluídas. As 

soluções diluídas foram preparadas no intervalo de concentração de 0,04 – 0,08 g/dL, de 

maneira que a viscosidade relativa (ηrel) das soluções se encontrasse dentro da faixa de fluxo 

Newtoniano, entre 1,2 - 2,0. O tempo de fluxo das soluções diluídas foi medido em um 

viscosímetro Ostwald (KPG Cannon Fenske, nº 100) com constante de 0.007485 mm2/s2, e 

tempo de fluxo da água deionizada igual a 126 s à 25 ± 0.1 ºC. Todas as medidas foram 

conduzidas à temperatura de 25 ± 0.1 ºC e os tempos de fluxo foram medidos 5 vezes para cada 

concentração. A viscosidade intrínseca [η] e o coeficiente de Huggins (KH) foram obtidos da 

equação de Huggins (Anexo 1): 

  

𝜂𝑒𝑠𝑝

𝑐
 =  [𝜂] + 𝐾𝐻[𝜂]2𝑐   (Eq. 1) 

 

 Onde, ηesp é a viscosidade específica, e c é a concentração da solução polimérica. A 

massa molar viscosimétrica média (�̅�v) foi obtida a partir da equação de Mark-Houwink-

Sakurada adaptada para galactomananas, conforme parâmetros determinados por Picout 200: 

 



65 
 

[𝜂]  = 3,2 𝑥 10−4 �̅�𝑣0,74   (Eq. 2) 

 

4.2.5. GRAU DE INTUMESCIMENTO 

 

 Amostras de 20 mm x 20 mm dos filmes, previamente secas sob vácuo a 30 ºC por 24 

h, foram pesadas e imersas em tampão salino-fosfato (pH 7,4) e tampões citrato-fosfato pH 2,6 

e pH 8,0. As amostras foram retiradas do meio e pesadas após 15, 30, 60, 120, 180, 240 min e 

24 e 48 h após a imersão. Em cada tempo, as amostras foram retiradas do meio e o excesso de 

líquido foi removido com auxílio de papel filtro, antes da pesagem. O grau de intumescimento 

(GI, %) dos filmes foi calculado através da seguinte equação: 

 

GI (%) = (Mi – Ms / Ms) x 100      (Eq. 3) 

 

 Onde Mi é o peso da amostra após inchamento, e Ms é o peso da amostra inicial seca. 

  

4.2.6. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

Cada amostra (filme, pó ou hidrogel seco) foi submetida a uma varredura de 

temperatura, a partir da temperatura ambiente (25 ± 3 ºC) até 700 ºC, com taxa de aquecimento 

de 10 ºC.min-1, em atmosfera de N2, usando um equipamento de análise termo-gravimétrica 

(Shimadzu TGA-50), para a obtenção dos termogramas de perda de massa por temperatura. 

 

4.2.7. ENSAIO DE TRAÇÃO 

 

Resistência à tração (TS) e elongação (EB) dos filmes foram determinados através de 

um equipamento DMTA Q800 (TA Instruments) usando a geometria de filme. Todas as análises 

foram conduzidas a temperatura ambiente, aplicando-se uma pré-força de 0,01 N, com uma taxa 

de aumento da força de 2,0 N/min até o limite de 18,0 N. Cada amostra foi analisada em 6 

replicatas. 

O Módulo de Young (E) foi obtido a partir da razão entre tensão e deformação. Para 

cada amostra, foi construído um gráfico de tensão versus deformação onde o Módulo de Young 

foi obtido a partir da inclinação da curva nos primeiros 5 % de deformação 201. 

A espessura dos biomateriais foi medida com um micrômetro digital (modelo PK-0505, 

Mitutoyo, Japan). Foram padronizadas 3 medidas em diferentes pontos de cada filme, e o valor 

médio foi utilizado para calcular as propriedades mecânicas dos filmes. 
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4.2.8. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A morfologia dos hidrogéis, da superfície e dos cortes transversais dos filmes, foram 

analisadas através de imagens obtidas em Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) modelo 

JSM 6060, operando a uma voltagem de aceleração de 5 keV. Os hidrogéis foram liofilizados 

antes do preparo das amostras. Todas as amostras foram colocadas em stubs de alumínio com 

auxílio de fita carbono e metalizadas com ouro antes da captura das imagens. 

Os cortes transversais foram obtidos a partir da quebra dos materiais previamente 

congelados em N2 líquido. As amostras foram acopladas na vertical aos stubs, de modo que as 

faces onde houve a fratura do material (seções transversais) permanecessem para cima.  

 

4.2.9. ÂNGULO DE CONTATO DA ÁGUA (WCA) 

 

A superfície dos filmes foi analisada quanto ao seu caráter hidrofílico/hidrofóbico 

através de medições do ângulo de contato da água (WCA) usando o método da gota séssil. 

Gostas de 2 – 4 µL de água deionizada foram depositadas na superfície dos materiais com 

auxílio de uma microseringa. As imagens das gotas foram digitalizadas através do equipamento 

Drop Shape Analysis System (Kruss, DAS, 30) e os valores de ângulo de contato foram 

calculados usando o software Surftens™ 4.5, a partir da média aritmética de seis valores 

medianos. 

 

4.2.10. REOLOGIA 

 

 Análises reológicas foram realizadas em reômetro MCR 301 (Anton-Paar Physica, 

Alemanha), usando geometria placa-placa (25 mm de diâmetro). Varreduras preliminares de 

deformação foram realizadas a fim de se determinar o intervalo de análise mais adequado e 

garantir o regime de viscoelasticidade linear. O GAP e a amplitude gamma foram ajustados em 

0,5 mm e 10 %, respectivamente. Os experimentos de medida oscilatória foram realizados no 

intervalo de frequência angular entre 10-1 e 103 Hz, a 23 ± 1 °C, a fim de se obter o módulo de 

armazenamento ou elástico (G’), e o módulo de perda ou viscoso (G’’). Os experimentos de 

medida estática foram realizadas aplicando-se tensões de cisalhamento entre 10-1 e 103 Pa, a 

fim de se obter as curvas de fluxo de viscosidade aparente (Pa.s) versus taxa de cisalhamento 
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(s-1). Os dados obtidos das curvas de fluxo foram tratados através do software Start Rheoplus 

V3.62 (Anton Paar Physica, Alemanha) para os modelos de Cross e Ostwald. 

 

4.2.11. ANÁLISES BIOLÓGICAS  

 

 Previamente as análises biológicas, os filmes foram esterilizados por óxido de etileno 

na empresa de esterilização Steriliplus (Porto Alegre, RS, Brasil) e foram mantidos 

acondicionados nos envelopes de esterilização até posterior uso. 

 O meio de cultura completo (MCC) usado nos experimentos com células foi composto 

por meio Eagle modificado com Dulbecco (DMEM) suplementado com soro de feto bovino 10 

% (Cultilab, São Paulo, Brasil) para fibroblastos, e HEPES 10 mM (4-(2- hydroxyethyl)-1-

piperazineethanesulfonic acid, free acid, 2.5 - 3.7g/L)  foi adicionado para o MCC de células-

tronco mesenquimais. Solução salina de Hank balanceada e livre de Ca2+ e Mg2+ foi usada para 

lavar a camada de células. Todos os reagentes usados foram adquiridos de Sigma-Aldrich 

(Sigma, St. Louis, MO, USA). 

 

4.2.11.1. CITOTOXICIDADE USANDO FIBROBLASTOS DE CAMUNDONGOS 

LINHAGEM L929 

 

Fibroblastos de camundongos, NTCT clone 929 (linhagem L), conhecidas como L929 

foram obtidas do Banco de Células do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil). As células foram 

incubadas a 37 ºC em ar úmido com 5 % de CO2. As culturas L929 foram mantidas em frascos 

até seu uso para análise de citotoxicidade ou até que o nível de confluência da cultura atingisse 

90 %. O ensaio de citotoxicidade foi realizado de acordo com a ISO 10993-6:2009. As células 

L929 foram semeadas em uma placa de cultura de 96 poços, em uma concentração de 104 

células/poço em um volume de 100 µL, e incubadas durante 24 e 48 h em contato direto com 

os biomateriais, compreendendo a área do poço. Nas últimas 2 h de incubação, o meio foi 

removido e 50 μL de solução de MTT (1 mg/mL) foi adicionado. Os sais de formazan formados 

ao final do tempo de incubação foram diluídos em 100 μL de isopropanol e a absorbância foi 

lida em comprimento de onda de 570 nm.  
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4.2.11.2. CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS DE RATO (rMSC) 

4.2.11.2.1.  Isolamento, Diferenciação e Imunofenotipagem 

 

As rMSC foram isoladas e cultivadas de acordo com Meirelles e col.202. O tecido adiposo 

da área inguinal de ratos de Lewis (com idade de aproximadamente 60 dias) foi removido e 

tratado com colagenase tipo I (200 U/mL) (Life Technologies) a 37 ºC durante 

aproximadamente 30 min. Após digestão, as células foram centrifugadas a 300 xg e a fração 

vascular estromal (precipitado) foi  semeada em um frasco de 25 cm2. As rMSC foram mantidas 

em frascos até adquirirem aproximadamente 90% de confluência.  

 A diferenciação foi induzida nas células em passagem 4-6 através do seu cultivo em 

meios específicos por 28 dias, trocando o meio duas vezes por semana 202. Para diferenciação 

osteogênica, o MCC foi enriquecido com 10–8 M de dexametasona, 5 μg/mL de ácido ascórbico 

2-fosfato e 10 mM de b-glicerol fosfato. A deposição de cálcio nas culturas diferenciadas foi 

observada após fixação com paraformaldeído 4% em PBS por 15 a 30 min a temperatura 

ambiente, e coloração com corante vermelho de alizarina S em pH 4.2 por 5 min a temperatura 

ambiente. Para a diferenciação adipogênica, as rMSCs foram cultivadas em MCC enriquecido 

com 10–8 M de dexametasona, 2.5 μg/mL de insulina, 100 μM de indometacina (Merck, Rio de 

Janeiro, Brazil), e 3.5 μM rosiglitazona (GlaxoSmithKline, Middlesex, UK). Os adipócitos 

foram visualizados através da fixação de 4% de paraformaldeído em PBS por 1 h a temperature 

ambiente e coloração com solução de Oil Red O (3 volumes de 3.75% Oil Red O em isopropanol 

adicionado de 2 volumes de água destilada) por 5 min a temperatura ambiente. A diferenciação 

condrogênica foi induzida em MCC suplementado com 6.25 μg/mL de insulina, 10 ng/mL de 

fator de crescimento transformante beta-1 (Millipore, Billerica, MA), e 50 nM de ácido 

ascórbico 2-fosfato. As culturas foram analisadas através da fixação em paraformaldeído 4% 

em PBS por 20 min a temperatura ambiente e coloração com Alcian Blue (pH 2.5) (Vetec, Rio 

de Janeiro, Brazil) em ácido acético 3%, por 5 min a temperatura ambiente para visualização 

da matriz de glicoaminoglicanos. 

 O método da imunofenotipagem foi realizado de acordo com metodologia previamente 

descrita203.  A expressão de moléculas de superfície de rMSC foram analisadas por citometria 

de fluxo com anticorpos contra rato conjugados com ficoeritrina ou com isotiocianato de 

fluoresceína: CD45, CD11b, CD29, CD44 (Pharmingen BD, San Diego, CA). As células foram 

coletadas, lavadas e incubadas por 30 min a 4 ºC. As células foram analisadas usando citômetro 

FACScalibur equipado com laser argônio a 488 nm (Becton Dickinson, San Diego, CA), usando 

o software CellQuest. Um mínimo de 10.000 células foram analisadas. 
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4.2.11.3. Adesão celular usando rMSC 

 

As rMSC foram associadas aos biomateriais secos numa densidade de 105 cels/cm2 em 

uma placa de cultura de 24 poços e ressuspendidas em volume adequado para se localizarem 

sobre os biomateriais a base de galactomanana. As células foram mantidas sob incubação por 3 

h em CO2 5 % a 37 ºC, com reposição do meio (5-10 µL) a cada 45 min. Então, 1 mL de 

HDMEM foi adicionado cuidadosamente a cada poço para remoção das células não aderidas. 

As amostras de biomateriais foram transferidas e incubadas em outra placa. As células não 

aderidas foram incubadas for 3 h e, posteriormente, coradas com Giemsa e contadas para a 

determinação do número de células aderidas em cada peça de biomaterial. As células foram 

observadas em um microscópio de contraste de fase invertido (Axiovert 25; Zeiss, 

Hallbergmoos, Alemanha). O experimento foi conduzido em triplicata com as rMSC em 

passagem 4-6. 
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5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS GALACTOMANANAS DE Ceratonia 

siliqua (LOCUSTA) E Delonix regia (FLAMBOYANT)  

 

 Nesta primeira seção estão apresentados os resultados de caracterização das 

galactomananas obtidas de Ceratonia siliqua (GALLBG) e Delonix regia (GALFLAM).  

 As galactomananas GALLBG e GALFLAM foram caracterizadas com relação a razão 

manose/galactose (M/G), massas molares, composição química e viscosidade intrínseca, que 

são considerados os principais parâmetros na caracterização de galactomananas 142-143, 

previamente à produção dos biomateriais.  

 

5.1.1. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR-ATR) 

 

 A espectroscopia no infravermelho é uma das ferramentas que podem ser aplicadas na 

caracterização de estruturas poliméricas bem como na investigação de interações moleculares 

muito específicas em misturas de polímeros 90. A caracterização de polímeros por FTIR 

funciona como uma “impressão digital” da molécula, que fornece informações sobre os 

principais grupamentos químicos que a caracterizam, na forma de bandas de absorção na região 

do infravermelho dentro de um determinado intervalo de números de onda 90, 204. 

 De maneira geral, polissacarídeos apresentam bandas de absorção características, cujas 

atribuições podem ser observadas na tabela 7. No FTIR de polissacarídeos é comum a 

ocorrência de sinais não atribuídos a polímeros nas regiões de: 1630 - 1640 cm-1, relacionado a 

água adsorvida; e em 2340 – 2350 cm-1, relacionado a detecção de CO2 
204. 
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Tabela 7. Atribuições das principais bandas observadas em espectros FTIR de 

polissacarídeos, e que também são comuns em galactomananas (Adaptada de Heinze 204) 

Número de onda (cm-1) Atribuições 

3450 - 3570 Estiramento O-H, ligações de H intramoleculares 

entre grupos OH 

3200 - 3400 Estiramento O-H, ligações de H intermoleculares 

entre grupos OH 

2850 - 2904 Estiramento simétrico de CH2  

1635 Adsorção de água 

1416 – 1430 Vibração de CH2 

1374 – 1375 Deformação de CH 

1125 – 1162 Estiramento assimétrico de C-O-C 

1015 – 1060 Estiramento C-O 

800 Estiramento do anel piranosil 

 

 Os espectros na região do infravermelho das galactomananas GALFLAM e GALLBG estão 

apresentados nas figuras 16 e 17. Ambos os espectros apresentam bandas características de 

galactomananas: o estiramento vibracional de grupos OH na região entre 3600 – 3200 cm-1, 

compreendendo ligações intra e intermoleculares de hidrogênio; as configurações anoméricas 

α e β, e ligações glicosídicas, atribuídas às unidades α-D-galactopiranose (807 e 802 cm-1, nas 

figuras 16 e 17, respectivamente) e β-D-manopiranose (867 e 872 cm-1, nas figuras 16 e 17, 

respectivamente)186, 205 e a presença de água adsorvida à molécula, sinalizada através das bandas 

1645 e 1640 cm-1, nas figuras 16 e 17, respectivamente.  
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Figura 16. Espectro na região do infravermelho (FTIR-ATR) da galactomanana GALFLAM. 

 

 

 

Figura 17. Espectro na região do infravermelho (FTIR-ATR) da galactomanana GALLBG. 

 

 



74 
 

 Nos dois espectros, também foram observadas bandas na região entre 2900 – 2800 cm-

1 , atribuídas ao estiramento de CH2, e entre 1150 – 950 cm-1, correspondentes ao estiramento 

C-O em ligações C-O-H. As bandas presentes em 1141 cm-1 na figura 11, e 1147 cm-1 na figura 

16, tem sido atribuídas ao modo vibracional de flexão da ligação C-O em pontes glicosídicas 

186.  Uma banda de absorção em aproximadamente 956 cm-1 tem sido atribuída por alguns 

autores ao estiramento da ligação C-OH no carbono C4 do anel piranosil 186, 205. Porém, nos 

espectros aqui analisados, essa banda manifestou-se com intensidade muito fraca ou quase 

imperceptível. 

 

5.1.2. DETERMINAÇÃO DA RAZÃO MANOSE/GALACTOSE 

 

 A razão manose/galactose (M/G) das galactomananas GALLBG e GALFLAM foi 

determinada através de espectroscopia de ressonância magnética de hidrogênio (RMN 1H) e os 

espectros obtidos estão apresentados nas figuras 18 e 19, respectivamente. Através da técnica 

de RMN 1H é possível determinar o número aproximado de hidrogênios relacionados às 

unidades de manose e galactose 150, 153, 206. No RMN 1H de galactomananas, os picos obtidos 

são identificados pela unidade monossacarídica e pela localização do hidrogênio. Por exemplo, 

M1 refere-se ao hidrogênio do carbono 1 da manose; M2, refere-se ao hidrogênio do carbono 

2, e assim sucessivamente. Para a determinação da M/G, consideram-se os hidrogênio dos 

carbonos 1 de ambas unidade de manose e galactose. Dessa forma, a integral dos picos de M1 

e G1 refere-se ao número total de prótons localizados em carbonos 1 de manose e galactose, 

respectivamente, e, portanto, indicam o número de unidades monossacarídica presentes na 

macromolécula 150.  

 A galactomanana GALFLAM apresentou M/G igual a 3,2:1,0 (figura 18). Este resultado 

é aproximado àquele encontrado por Tamaki e col. 153 cuja M/G foi de 3,9:1,0. Por sua vez, a 

galactomanana GALLBG apresentou M/G igual a 3,8:1,0 (figura 19), que se aproxima de 

resultados anteriores encontrados para esse polissacarídeo 149. 
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Figura 18. Espectro de 1H RMN da galactomanana GALFLAM. 

 

 

 

Figura 19. Espectro de 1H RMN da galactomanana GALLBG. 
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 A razão M/G, bem como a distribuição de unidades de galactose ao longo da cadeia 

principal, são características importantes e que afetam as propriedades funcionais das 

galactomananas, especialmente seu grau de solubilidade em água. De acordo com a literatura, 

galactomananas com menor grau de substituição, ou seja, elevada M/G, apresentam menor 

solubilidade em água 148, 154, 207. Isto ocorre porque em galactomananas com menor grau de 

substituição existem longos segmentos de manana não ligadas às unidades de galactose 154. A 

presença de unidades de galactose confere uma barreira entrópica e estérica à cadeia ordenada 

de mananas 200. Entretanto, uma vez que o efeito hidrofóbico é, por si só, entrópico, considera-

se que as cadeias de manana são relativamente hidrofóbicas, e as unidades de galactose são mais 

hidrofílicas 154, 200. Portanto, esses longos segmentos de mananas não substituídas estão mais 

susceptíveis à agregação com outros segmentos semelhantes em solução 200, dificultando a 

solubilidade em água. Por isso, a solubilidade de galactomananas está também relacionada à 

temperatura (T) da água: galactomananas com elevada M/G solubilizam melhor em T > T 

ambiente, enquanto galactomananas com menor M/G solubilizam facilmente em T = T 

ambiente 154, 207. Ambas as galactomananas GALLBG e GALFLAM foram solúveis em água quente 

(~ 50 ºC) e parcialmente solúveis em água à temperatura ambiente (~ 25 ºC). Portanto, todas as 

galactomananas foram solubilizadas em água quente (~ 50 ºC) antes do preparo dos filmes e 

hidrogéis. 

 

5.1.3. DETERMINAÇÃO DA MASSA MOLAR PONDERAL MÉDIA (𝐌𝒘
̅̅ ̅̅̅) 

 A cromatografia de permeação em gel foi realizada a fim de se determinar a massa molar 

média (�̅�w) das galactomananas GALFLAM e GALLBG. Os cromatogramas de ambas as amostras 

podem ser visualizados na figura 20.  

 

Figura 20. Cromatogramas de permeação em gel das galactomananas GALLBG e GALFLAM. 



77 
 

 As �̅�w foram obtidas da relação entre a massa molar dos picos (Mpk) e o volume de 

eluição (mL) das amostras, a partir de uma curva padrão de pululanas, conforme metodologia 

descrita por Cunha 206, e os resultados obtidos estão descritos na tabela 8. 

 

Tabela 8. Massa molar média das galactomananas de LBG e flamboyant. 

Amostra Volume de eluição (mL) �̅�w (g.mol-1) 

GALLBG 7,58 3,75 x 106 

GALFLAM 7,95 1,51 x 106 

 

 A literatura apresenta diferentes valores de �̅�𝑤 para ambas as galactomananas. Tamaki 

e col. 153 encontraram �̅�𝑤 igual a 2,5 x 105 g.mol-1 para a galactomanana de flamboyant, 

enquanto o valor determinado por Alves 208 foi de 1,31 x 106 g.mol-1. Já os valores de 

�̅�𝑤 encontrados para a galactomanana LBG variam entre 8,4 x 105 g.mol-1 155, 7,4 x 105 g.mol-

1 209 e 1,8 x 106 g.mol-1 149. As diferenças nos valores de �̅�𝑤  parecem estar associados aos 

diferentes métodos de extração empregados na literatura.  

 

5.1.4. VISCOSIDADE INTRÍNSECA E MASSA MOLAR VISCOSIMÉTRICA MÉDIA 

(�̅�𝒗) 

 

 A viscosidade intrínseca [η] é um dos principais parâmetros que acompanham a 

caracterização de polissacarídeos 54, 90. A determinação da viscosidade intrínseca de 

macromoléculas é obtida a partir da medida da viscosidade de soluções diluídas e, na verdade, 

fornece informações sobre o volume hidrodinâmico do polímero enovelado (no caso de cadeias 

poliméricas neutras) ou sobre a assimetria da partícula (no caso de macromoléculas rígidas) 54, 

210. A viscosidade intrínseca propriamente dita é dependente da taxa de cisalhamento, sendo 

determinada pela estrutura da macromolécula, a expansão da macromolécula devido as 

interações entre polímero e solvente, e sua deformação no fluxo: o trabalho hidrodinâmico da 

macromolécula é convertido em calor, resultando no aumento da viscosidade da solução 54, 210 

(figura 21). 
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Figura 21. Efeito da taxa de cisalhamento sobre a rotação da molécula de polímero. (Adaptado 

de Sperling 210). 

 

 As viscosidades intrínsecas de galactomananas têm sido determinadas através da 

aplicação da equação de Huggins (item 4.2.4), de onde é possível obter o coeficiente de Huggins 

e a massa molar viscosimétrica média (�̅�v), os quais sinalizam sobre o tamanho e o 

comportamento da macromolécula em solução 148, 200, 211-212. O coeficiente de Huggins, KH, é 

adimensional e responsável pela interação hidrodinâmica entre polímero-polímero e polímero-

solvente 54, 90. Nesta equação, a concentração “c” é linear e, por isso, usada para obter a 

viscosidade intrínseca a partir da extrapolação da concentração a c = 0. A extrapolação linear, 

por sua vez, requer dados de viscosidade específica (ηesp) em um intervalo de concentração 

polimérica suficientemente baixo, de forma que “c” seja mantido abaixo da concentração crítica 

54. Os resultados de [η] e KH das galactomananas GALFLAM e GALLBG podem ser visualizados 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 9. Valores de viscosidade intrínseca, coeficiente de Huggins e massa molar 

viscosimétrica média obtidos para as galactomananas GALFLAM e GALLBG. 

Galactomanana [η] (dL.g-1) KH �̅�v  (g.mol-1) 

GALFLAM 6,27 1,26 2,77 x 10-4 

GALLBG 6,34 1,80 2,82 x 10-4 
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 Os resultados de [η] e KH obtidos para a galactomanana GALFLAM são aproximados 

àqueles obtidos por Alves 208, os quais foram 8,11 dL/g e 1,70, respectivamente. Por sua vez, a 

galactomanana GALLBG apresentou [η] inferior aos resultados descritos na literatura, os quais 

variam entre 11,3 – 15,2 dL/g 155, 200, 211-212. Estes resultados descritos pela literatura para a 

galactomanana LBG também estiveram associados a valores de KH entre 0,35 – 0,64, indicando 

uma boa interação entre macromolécula e solvente 211-212, ao contrário do que foi obtido para 

GALLBG. 

 Em polímeros enovelados, as cadeias podem interpenetrar e colapsar à medida em que 

a concentração do polímero aumenta. Valores de KH entre 0,3-0,8 têm sido descritos para 

polímeros que interagem bem em “bons solventes”. Na prática, valores de KH ~ 0,5 são 

geralmente encontrados na condição ϴ; o valor de KH tende a diminuir em soluções onde o 

solvente é capaz de interpenetrar as cadeias do polímero, se aproximando de KH = 0,3 para 

“solventes muito bons” 54. Valores de KH maiores que 1,0 têm sido atribuídos a associações 

intermoleculares 148.  

 A agregação das moléculas, associada ao aumento da concentração do polímero, reflete-

se no aumento do valor de KH, o que explica os seus valores muito elevados em alguns casos 54, 

148, 212. Geralmente, os valores de KH são afetados por um grande erro, já que são obtidos através 

da razão do coeficiente angular (obtido a partir da equação de Huggins) pelo quadrado do 

intercepto extrapolado. Portanto, os valores de KH devem ser considerados com cautela como 

fatores determinantes que caracterizam o volume hidrodinâmico de polissacarídeos. Entretanto, 

podem sinalizar sobre o comportamento da macromolécula em solução: valores de KH acima 

de 0,8 podem estar relacionados ao uso de concentrações muito elevadas ou à agregação do 

polissacarídeo 54. 

 Através de uma relação empírica entre parâmetros intrínsecos à relação polímero-

solvente e a viscosidade intrínseca (a equação de Mark-Houwink, Eq. 4) é possível determinar 

a massa molar viscosimétrica média de macromoléculas 54, 210. 

 

[𝜂] = 𝐾�̅�𝑣𝑎          (Eq. 4) 

 

 Nesta relação, K e a são parâmetros empíricos dependentes da interação polímero-

solvente, bem como da temperatura, e ambos estão relacionados com a flexibilidade da cadeia 

do polímero 210. Picout e col. 200 determinaram os parâmetros K e a com base na caracterização 

da galactomanana LBG, resultando na equação 4, que é uma aproximação da equação de Mark-

Houwink para galactomananas. A equação obtida por Picout 200 foi aplicada neste trabalho 

devido à proximidade nas propriedades entre as galactomananas LBG e flamboyant. 
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 Os valores de �̅�𝑣 obtidos para as galactomananas GALLBG e GALFLAM estão descritos 

na tabela 9, e apresentam valores próximos entre si. 

 

5.1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As galactomananas GALLBG e GALFLAM foram caracterizadas por FTIR e apresentaram, 

neste trabalho, características estruturais correspondentes àquelas descritas pela literatura. A 

razão M/G das galactomananas de GALLBG e GALFLAM foram determinadas através de RMN 

1H e corresponderam a 3,8:1 e 3,2:1, respectivamente.  

 Ambos os polissacarídeos apresentaram �̅�𝑤 dentro do intervalo descrito na literatura 

para galactomananas, caracterizando-se como macromoléculas de tamanhos na ordem de 106 

g.mol-1.  

 A partir da determinação da [η] e �̅�𝑣, foi possível relativizar o comportamento das 

cadeias poliméricas das galactomananas GALLBG e GALFLAM em solução aquosa. Através dos 

resultados obtidos, foi observado que ambas as macromoléculas tendem a permanecer 

aglomeradas e, possivelmente, devido à isso, apresentam pequeno volume livre em solução.  

 Os resultados obtidos através da caracterização preliminar das galactomananas GALLBG 

e GALFLAM são parâmetros úteis para a investigação e discussão da interação desses 

polissacarídeos com outros polímeros. 
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5.2. FILMES DE GELATINA/GALACTOMANANA OBTIDOS POR 

CASTING 

 

 Nesta seção estão apresentados e discutidos os resultados de caracterização dos filmes 

compostos por gelatina e galactomanana GALFLAM.  

 Foram preparados filmes de gelatina/GALFLAM através da técnica de casting, e foram 

avaliados a influência da incorporação de galactomanana aos filmes de gelatina e os efeitos 

gerados pela reticulação dos filmes com cloridrato de 1-(3-dimetil aminopropil)-3-etil 

carbodiimida (EDC). Estes biomateriais foram caracterizados quanto a composição química, 

intumescimento em meio aquoso, morfologia, resistência à tração, degradação térmica, 

citotoxicidade e adesão de células-tronco mesenquimais (rMSC). Os filmes foram preparados 

em dois grupos, sendo eles: filmes não modificados e filmes reticulados com EDC 

(nomenclatura contendo “EDC” no final). 

 

5.2.1. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 Os espectros na região do infravermelho de ambos os tipos de filmes, modificados e 

não-modificados, estão apresentados na figura 23. O espectro da amostra GEL (figura 23A) 

apresenta bandas características da gelatina: amida I (1631 cm-1), relativa ao estiramento de 

carbonila da amida; amida II (1542 cm-1) relativa a deformação angular de N-H em aminas 

primárias e secundárias; e amida III (1238 cm-1) representando o estiramento C-N e uma banda 

em 1743 cm-1 relacionada aos grupos C=O 123, 213. O espectro do filme modificado, GEL/EDC 

(figura 22B), apresenta as mesmas bandas relacionadas à amida I, II e III, contudo, a banda em 

1743 cm-1 (C=O) não aparece mais no espectro e nota-se uma redução na intensidade da banda 

em 3400 – 3200 cm-1 que é associada ao estiramento N-H. Estes sinais estão relacionados a 

formação de novas ligações amida a partir da reação entre grupos amina livres e grupos 

carboxílicos, através da reação mediada pelo acoplamento do EDC (figura 23a) 114, 123, 213. A 

gelatina é uma molécula zwitteriônica, ou seja, é um composto químico eletricamente neutro 

que possui cargas opostas em diferentes átomos 115, 201. No caso da gelatina, as cargas 

encontram-se nas funções amina (cátion) e ácido carboxílico (ânion) na mesma estrutura 115, 214. 

Neste caso, o EDC pode induzir ligações covalentes intramoleculares entre os grupos 

carboxílicos e os grupos amina, dando origem a ligações amida na molécula 213-216. A 

reticulação mediada por EDC consiste na formação de um intermediário éster ativo, O-acil-

isouréia; a presença de grupamentos amina facilmente desloca o intermediário O-acil-isouréia 
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por ataque nucleofílico, dando origem a uma ligação amida através da reação com o grupamento 

–COOH 213, 215 (figura 22a). Como consequência, um derivado solúvel do EDC é liberado da 

reação 215, 217. Nos filmes de gelatina/GALFLAM, o derivado solúvel foi removido através de 

lavagens sucessivas em etanol, água e na mistura etanol/água. 

 

 

Figura 22. Esquema das reações entre (a) gelatina e EDC, e (b) galactomanana e EDC. 

 

 O espectro de GAL (figura 23A) apresenta as bandas características de galactomananas, 

conforme previamente descrito no item 5.1.1.  

 Conforme descrito por Banegas 218 é possível reagir a galactomanana e o EDC para a 

obtenção de ligações cruzadas do tipo éter entre as cadeias do polissacarídeo. Essas ligações 

éter são originadas através de uma série de ataques nucleofílicos dos grupos –OH primários da 

galactomanana ao EDC, que é eletrofílico: o primeiro ataque nucleofílico no carbono diimida 

forma um composto pré-derivado ureia (N-acilureia) como composto intermediário; um 

segundo ataque de outro grupamento –OH primário da galactomanana sobre o carbono 

eletrofílico do composto intermediário resulta na liberação do pré-derivado ureia na forma de 
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resíduo da reação e resulta na formação de novas ligações éter na estrutura reticulada da 

galactomanana (figura 23b). A reação realizada entre GALFLAM e EDC foi confirmada por 

FTIR-ATR, conforme apresentado no espectro do filme modificado após a lavagem para 

remoção do excesso de EDC (figure 23B, azul escuro) comparado ao filme de GALFLAM não-

modificado (figure 23A, azul escuro) e ao filme GALFLAM recém modificado sem lavagem 

(figure 23B, azul claro). O espectro do filme GALFLAM/EDC antes da lavagem mostra bandas 

em 2363 cm-1 (estiramento C=N), 1744 cm-1 (C=O) e 1549 cm-1 (N-H), as quais estão 

relacionadas a um composto amida estável, como é o caso do N-acilureia, indicando a presença 

deste composto no filme 218. Após a lavagem, as bandas relacionadas ao N-acilureia (que é 

solúvel em soluções aquosas 217) não foram observadas (figura 23B, azul escuro). O espectro 

de FTIR do filme GALFLAM/EDC após a lavagem são semelhantes àquelas encontradas para o 

filme GALFLAM não-modificado (figura 23A, azul escuro), contudo, apresentando um pequeno 

aumento na intensidade da banda em 1148 cm-1 (C-O) bem como a redução na intensidade da 

banda relacionada aos grupos OH (3600 – 3200 cm-1), o que confirma a efetividade da reação 

de reticulação.  

 Os espectros dos filmes GG 0.3 (figura 23A, laranja) e GG 0.3/EDC (figure 23B, laranja) 

apresentam bandas características de ambas gelatina e galactomanana. O espectro de FTIR do 

filme GG 0.3 apresenta uma banda em 1748 cm-1 a qual está relacionada a ligação C=O dos 

ácidos carboxílicos, e uma larga banda em 3400 – 3200 cm-1, que é relacionada ao estiramento 

N-H dos grupamentos amina livres. Conforme previamente mencionado para a reação de 

reticulação do filme GEL/EDC, o espectro FTIR do filme GG 0.3/EDC também não apresenta 

a banda em 1748 cm-1. Além disso, também mostra a redução na intensidade da banda em 3400 

-3200 cm-1 indicando o consumo dos grupos amina livres e, desta forma, confirmando a reação 

de reticulação através da formação de novas ligações amida na gelatina. Os espectros dos filmes  

GG 0.1, GG 0.5 (Anexo) e seus filmes correspondentes reticulados (Anexo) apresentaram o 

mesmo perfil que GG 0,3 e GG 0,3/EDC, respectivamente, em seus espectros de FTIR. 
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Figura 23. (A) Espectros de FTIR-ATR dos filmes não-modificados de GALFLAM (azul escuro), 

GG 0.3, (laranja) e GEL (vinho). (B) Espectros de FTIR-ATR dos filmes modificados: 

GALFLAM/EDC após lavagem para remoção do excesso de EDC (azul escuro), GALFLAM/EDC 

antes da lavagem (azul claro), GG 0.3/EDC (laranja) e GEL/EDC (vinho). 
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5.2.2. GRAU DE INTUMESCIMENTO 

 

 O grau de intumescimento dos filmes não modificados e dos modificados com EDC foi 

investigado através da imersão dos mesmos em tampão salino-fosfato (PBS) pH 7,4. Quando 

imersos em tampão PBS, os filmes apresentaram diferentes perfis de intumescimento ao longo 

de 24 h de análise, os quais podem ser visualizados na figura 24. Esse experimento está 

intimamente relacionado à força mecânica do material e, através dele, também foi demonstrada 

a eficácia da reticulação dos filmes, uma vez que os filmes modificados se mantiveram íntegros 

durante toda a análise e não dissolveram no meio.  

 O efeito da reticulação é limitante sobre a mobilidade das cadeias do polímero, 

consequentemente reduzindo o espaço disponível para penetração de líquido. No estado 

intumescido, onde os emaranhamentos físicos são quase inexistentes, a força mecânica do 

material aumenta bastante com o aumento da densidade de reticulação219. No caso de proteínas 

e polissacarídeos hidrossolúveis, o uso de um agente de reticulação na produção do biomaterial 

evita o intumescimento excessivo e a dissolução em meio aquoso89, 112, 114, 123-124, 205, 213. 

 O filme composto somente por galactomanana (GALFLAM) apresentou grau de 

intumescimento máximo de aproximadamente 500 % e manteve esse perfil constante durante 

todo o experimento, embora tenha se apresentado frágil e quebradiço ao final de 24 h. O grau 

de intumescimento do filme modificado (GALFLAM/EDC) aumentou cerca de 900 %. Apesar 

disso, manteve constante seu perfil de intumescimento e apresentou-se totalmente íntegro ao 

final de 24 h de análise (figura 24). Baseado em resultados da literatura que relatam mudanças 

na mobilidade das cadeias poliméricas após a adição de ligações éter 220-221, foi levantada a 

hipótese de que as novas ligações éter presentes na galactomanana de flamboyant contribuíram 

para o aumento da flexibilidade mecânica nos filmes.  

 O filme não modificado de gelatina (GEL) apresentou um perfil de intumescimento 

crescente e foi quebradiço ao longo de todo experimento, dissolvendo-se completamente ao 

final de 24 h de análise após atingir grau máximo de inchamento, de aproximadamente 1200 %. 

Comportamento inverso foi observado para o filme reticulado (GEL/EDC), o qual apresentou 

grau de inchamento de cerca de 300 %. A redução no grau de inchamento por um fator de 4.3 

comparado ao filme não reticulado indica que a reação de reticulação mediada pelo EDC foi 

efetiva. Apesar desta diminuição, o filme GEL/EDC manteve o perfil de intumescimento 

constante durante 24 h e o filme foi recolhido inteiro ao final da análise. Este resultado corrobora 

com a literatura, a qual tem reportado com sucesso a reticulação de gelatina mediada por EDC 

114, 122, 124, 213. 
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Figura 24. Grau de intumescimento dos filmes GEL, GAL e GG reticulados ou não com EDC. 

 

 O perfil de intumescimento dos filmes GG/EDC diminuiu em um fator de 2 comparado 

aos filmes GG. O grau de intumescimento de todos os filmes GG/EDC (0,1, 0,3 e 0,5) foram 

300%, 400% e 500%, respectivamente. Uma vez que o intumescimento máximo foi alcançado 

(dentro dos primeiros 15 min de ensaio), o mesmo permaneceu constante durante todo o 

experimento. Além disso, todas as amostras foram removidas inteiras da solução tampão ao 

final de 24h de análise. 

 

5.2.4. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 As propriedades mecânicas dos filmes estão apresentadas nas figuras 25 e 26, e na tabela 

10. Através do ensaio de tração foram obtidas a tensão na ruptura e a elongação, as quais 

representam a tensão máxima que o material resiste antes da ruptura e o percentual de 

deformação alcançado pelo material, em comprimento, antes da sua ruptura, quando submetido 

a uma dada tensão 222. Além disso, foi determinado o Módulo de Young (E), também conhecido 

como módulo de elasticidade, que está relacionado à rigidez do material e que é representado 

pela razão entre tensão normal e deformação linear 222. 
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Tabela 10. Valores do Módulo de Young  (ou módulo elástico) calculados para os filmes GEL, 
GAL e GG. 

Amostra 

Módulo de Young (E), (MPa) 

Não modificado 
Modificado com 

EDC 

GEL 2331 ± 414 1628 ± 102 

GALFLAM 1879 ± 363 1452 ± 93 

GG 0.1 1599 ± 265 1894 ± 51 

GG 0.3 1812 ± 59 2052 ± 62 

GG 0.5 2400 ± 375 1983 ± 66 

 

 

 Os resultados de E obtidos para os filmes GG 0,1, GG 0,3 e GG 0,5 mostram que a 

adição de GALFLAM aos filmes de GEL não modificados não exerceu alterações significativas 

na rigidez dos biomateriais. Por outro lado, a adição da galactomanana aos filmes reticulados 

com EDC ocasionou um aumento gradativo na rigidez dos filmes (tabela 10). Por sua vez, a 

reticulação de GEL e de GALFLAM com EDC resultou em uma redução do E nos filmes 

GEL/EDC e GALFLAM /EDC.  

 As amostras não-modificadas, GEL e GALFLAM, apresentaram valores de tensão na 

ruptura de 32 ± 5 e 26 ± 3 MPa, respectivamente (figura 25). Os resultados obtidos para os 

filmes compostos somente por gelatina estão de acordo com os relatos da literatura, os quais 

descrevem 35 MPa como valor máximo obtido para filmes de gelatina de pele bovina tipo B 

112.  

 Após a modificação por EDC, os mesmos filmes apresentaram valores de TS iguais a 

31 ± 2 e 51 ± 7 MPa, respectivamente (figura 25). Não houve diferenças significativas na tensão 

resistida pelos filmes GEL e GEL/EDC. Diferenças significativas na tenacidade dos filmes GEL 

e GEL/EDC (preparados a partir do mesmo lote de gelatina) não foram esperadas devido às 

propriedades físicas da gelatina que são dominadas pelo efeito da tripla hélice 117. É sabido que 

o processo de gelificação da gelatina tende a reorganizar as cadeias em folhas pregueadas, cuja 

conformação estrutural resulta na rigidez da molécula 223. Adicionalmente, as junções formadas 

a partir da associação intermolecular de hélices atuam como “articulações emaranhadas”, 

portanto reduzindo a mobilidade das cadeias 223.  
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Figura 25. Valores de tensão na ruptura dos filmes GEL, GAL e GG reticulados com EDC ou 

não modificados. 

 

 Por sua vez, GALFLAM /EDC apresentou um aumento na tensão de ruptura, bem como 

na elongação, quando comparado a GALFLAM (figura 26). Galactomananas apresentam uma 

conformação de cadeia onde há predominância da formação de um empacotamento muito denso 

de cadeias de manana. Isto contribui, entre outros aspectos, para a elevada viscosidade de 

soluções a baixas concentrações224. Isto também implica em uma forte interação entre as cadeias 

poliméricas devido ao grande número de ligações de hidrogênio, o que acarreta na rigidez do 

material. Geralmente, filmes de galactomanana são frágeis e quebradiços o que requer a 

incorporação de um agente plastificante a fim de melhorar suas propriedades 224. Quando o 

filme GALFLAM foi modificado por EDC, novas ligações éter foram adicionadas ligando as 

unidades sacarídicas entre si (figura 22b). O surgimento das novas ligações éter contribuíram 

parcialmente para a redução das ligações de hidrogênio intercadeia, portanto aumentando a 

flexibilidade nas cadeias de galactomanana. A influência de ligações éter sobre a flexibilidade 

de cadeias de galactomanana tem sido reportada pela literatura através da eterificação da 

galactomanana de goma guar pela inserção de grupamentos metila 225. Filmes de galactomanana 

modificada com ligações éter apresentaram menor incidência de hiper emaranhamentos, 

resultando na melhora da mobilidade das cadeias 220. O resultado de elongação obtido, no qual 

a amostra GALFLAM /EDC apresentou maior flexibilidade (figura 26), dá suporte à hipótese 

previamente mencionada.  
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Figura 26. Valores de elongação dos filmes GEL, GALFLAM e GG reticulados ou não, obtidos 

através do ensaio de tração. 

 

 Foi possível observar a influência do EDC e da galactomanana sobre os filmes GG 0,1, 

GG 0,3 e GG 0,5. Nas amostras não-modificadas, a presença de galactomanana aumentou a 

tensão na ruptura nas composições GG 0,1 e GG 0,3, como pode ser visualizado na figura 25. 

Entretanto, na amostra GG 0,5, a adição da galactomanana não exerceu mudança significativa 

no comportamento do filme, comparado ao filme GEL. Um perfil semelhante foi observado na 

elongação destes materiais (figura 26). O filme GG 0,5 apresentou o mesmo perfil de elongação 

observado para a amostra GALFLAM. Os filmes GG/EDC 0,1 e GG/EDC 0,3 mostraram uma 

redução nas propriedades de tensão na ruptura e elongação, comparado às mesmas amostras 

não modificadas. Por esta razão, assume-se que esses filmes se tornaram mais quebradiços que 

os seus correspondentes não modificados. Este resultado confirma o que foi colocado por 

Mathur 154, onde baixas concentrações de unidades de manana desprotegidas na galactomanana 

podem reforçar as junções da estrutura em hélice de outros polímeros, de maneira a estabilizar 

a rede tridimensional entre os polímeros. Conforme supracitado, essas junções reduzem a 

mobilidade da cadeia. Portanto, um reforço nessas junções aumenta a força das cadeias. O filme 

GG/EDC 0,5 apresentou valor de tensão na ruptura semelhante a GG/EDC 0,3 e GALFLAM 

/EDC, enquanto seus resultados de tensão na ruptura e elongação foram elevados comparado a 

GG 0,5. Os resultados obtidos sugerem que a reticulação mediada por EDC aumenta a 

elasticidade dos filmes contendo galactomanana. 
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5.2.5. MORFOLOGIA DOS FILMES 

 

 Todos os filmes foram investigados quanto a morfologia de suas seções transversais, e 

as imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura estão apresentadas na figura 27. 

 A seção transversal do filme GEL apresenta-se rugosa, compactada e sem a presença de 

poros. Esta descrição morfológica corresponde a resultados semelhantes encontrados por 

Ahmad e col. 226 ao observarem as seções transversais de filmes de gelatina, as quais apresentam 

uma matriz ordenada e sem presença de poros ou granulados. Por outro lado, o filme GEL/EDC 

apresentou seção transversal lisa e compactada, corroborando com o observado por Bigi e col. 

227 para filmes de gelatina reticulados com glutaraldeído. 

 O filme GAL apresentou uma seção transversal compacta, rugosa e com presença de 

poros. Por sua vez, GAL/EDC apresentou uma estrutura em camadas.  

 As amostras GG 0,1, GG 0,3 e GG 0,5 apresentam, em geral, uma estrutura em camadas 

contendo alguns granulados que encontram-se intercalados na matriz. Este tipo de estrutura 

pode estar relacionado à presença de um polissacarídeo neutro na mistura 228, como é o caso da 

galactomanana. De acordo com Bigi e col. 223 uma morfologia desordenada em filmes de 

gelatina tem sido observada quando há mais de uma fase presente. Alves e col. 229 reportaram 

uma incompatibilidade quando galactomanana de goma locusta, que possui caráter neutro, foi 

misturada a gelatina, que é um polieletrólito. A incompatibilidade dá origem a separação de 

fases mesmo quando os dois polímeros estão presentes em concentrações moderadamente 

baixas. A formação de mais de uma fase sob condições físico-químicas bem definidas é um 

fenômeno muito comum entre biopolímeros 230. A literatura reporta separação de fases em 

soluções de gelatina com polissacarídeos ácidos ou neutros, dependendo do pH, força iônica e 

características estruturais dos polissacarídeos 229. Obtendo vantagem da separação de fases, um 

filme com estrutura em camadas poderia ser obtido como resultado do comportamento de 

adsorção competitiva 230.  

 Por outro lado, os filmes GG/EDC apresentaram seções transversais compactadas e 

rugosas, sem poros ou granulados. Essas estruturas mais ordenadas podem estar relacionadas a 

uma melhor interação entre a gelatina e a galactomanana através de ligações éster e éter 

formadas durante a reticulação com EDC. 
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Figura 27. Imagens de MEV das seções transversais dos filmes GEL, GALFLAM e GG, 

reticulados ou não com EDC. (Magnificação x5000, barra = 5 µm). 
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5.2.3. ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

Os parâmetros termogravimétricos de todas as composições de filmes GEL/GALFLAM 

estão apresentados na tabela 11 e fornecem informações sobre a estabilidade térmica dos 

biomateriais. 

 

Tabela 11. Parâmetros termogravimétricos obtidos para as amostras GEL, GAL e GG. 

Amostra 
Estágio 1 Estágio 2 Resíduoc 

(%) T1
a ( ºC) P1

b (%) T2
a (ºC) P2

b (%) 

GEL 70 16 355 60 21 

GALFLAM 61 13 326 67 12 

GG 0,1 45 17 334 54 21 

GG 0,3 44 16 311 54 27 

GG 0,5 45 16 313 58 24 

GEL/EDC  59 14 342 60 21 

GALFLAM /EDC  121 13 277 55 23 

GG 0,1/EDC 43 16 338 63 19 

GG 0,3/EDC 45 16 305 58 23 

GG 0,5/EDC 41 15 301 57 25 

a Temperatura máxima de degradação, em graus Celsius; b Percentual de massa perdida 

em cada etapa; c Massa residual a 700 °C. 

 

O comportamento térmico de todas as amostras não modificadas pode ser observado em 

dois estágios de perda de massa (figura 28). O primeiro estágio de perda de massa, que variou 

entre 44 ºC e 70 ºC (tabela 11), é associado à ruptura de ligações de hidrogênio e a consequente 

eliminação de água livre ou adsorvida às cadeias poliméricas em polímeros naturais 213, 231.  

O segundo estágio de perda de massa, iniciando em 311 ºC (tabela 11), está associado à 

degradação térmica da proteína e do polissacarídeo. Em biomateriais compostos de gelatina, o 

segundo estágio de perda de massa está associado à decomposição da proteína, para a qual o 

percentual de massa residual pode variar entre 19 % – 40 % 226, 232. Também, nesta etapa, ocorre 

a perda de CO2 e água durante o processo de descarboxilação, bem como ruptura de outras 

ligações com energia semelhante, resultando na perda de CO, NH3 e C 231. Nos filmes de 

galactomanana, o segundo estágio de perda de massa pode estar associado a perda de 

grupamentos OH na forma de moléculas de água, devido a cisão randômica de ligações 

glicosídicas, resultando principalmente na produção de CO2 e CO 186, 233. Além disso, a 
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degradação térmica de moléculas de galactomanana é causada por diversas clivagens de 

unidades galactose e manose, resultando em uma massa residual de aproximadamente 45 % de 

compostos orgânicos 186. Entretanto, os valores de massa residual encontrados para os filmes 

GALFLAM e GALFLAM/EDC (tabela 11) foram menores que o citado pela literatura (45 %) 186.  

A presença de galactomanana nos filmes de gelatina (GG) resultou na redução de 

aproximadamente 25 ºC na estabilidade térmica no 1º estágio de perda de massa dos filmes 

(tabela 11). 

 

 

 

 

Figura 28. Curvas de perda de massa (linha cheia) e suas derivadas em função da temperatura 

(linhas pontilhadas) relativas aos filmes não modificados: GEL (vermelho), GALFLAM (preto), 

GG 0,1 (verde), GG 0,3 (azul) e GG 0,5 (magenta). 

 

O comportamento térmico das amostras modificadas também pode ser observado em dois 

estágios de perda de massa (figura 29). O primeiro estágio de perda de massa variou entre 41 

ºC e 121 ºC (tabela 11).  O filme GEL/EDC apresentou uma redução de cerca de 10 ºC na 

temperatura máxima de degradação no 1º estágio de perda de massa, comparado ao filme não 

modificado GEL. Por sua vez, GALFLAM /EDC apresentou um aumento de cerca de 60 ºC na 

temperatura máxima de degradação no 1º estágio de perda de massa, comparada a GALFLAM. 
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A presença de galactomanana nos filmes de gelatina modificados (GG/EDC) não resultou 

em alterações significativas na estabilidade térmica dos filmes, quando foram comparados os 

filmes modificados (GG/EDC) com os não modificados (GG). 

 

 

 

Figura 29. Curvas de perda de massa (linha cheia) e suas derivadas em função da temperatura 

(linhas pontilhadas) relativas aos filmes modificados: GEL/EDC (vermelho), GALFLAM /EDC 

(preto), GG 0,1/EDC (verde), GG 0,3/EDC (azul) e GG 0,5/EDC (magenta). 

 

5.2.6. ENSAIOS BIOLÓGICOS 

5.2.6.1. CITOTOXICIDADE E ADESÃO CELULAR USANDO CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS DE RATO (RMSC) 

  

Diante da baixa estabilidade física dos filmes não-modificados quando em solução aquosa, os 

experimentos biológicos foram realizados somente com os filmes modificados por EDC. O pré-

requisito inicial para que os filmes GG possuam aplicação biológica é que não induzam 

citotoxicidade. O teste de citotoxicidade foi conduzido de acordo com a ISO 10993-5:2009: 

para um biomaterial ser considerado citotóxico, a taxa de atividade metabólica não pode ser 

inferior a 70% em relação ao controle negativo. As células L929 foram colocadas em contato 

direto com os filmes GEL/EDC, GALFLAM/EDC, GG/EDC 0.1, GG/EDC 0.3 e GG/EDC 0.5 
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durante 24 h e 48 h. A análise conduzida usando a linhagem celular L929 não apresentou 

citotoxicidade dos filmes, independente da concentração de galactomanana nos filmes (figura 

30).  
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Figura 30. Citotoxicidade dos filmes GEL/EDC, GALFLAM/EDC, GG 0,1/EDC, GG 0,3/EDC e 

GG 0,5/EDC representadas em relação ao controle negativo. Nenhum filme provocou 

diminuição da atividade metabólica inferior a 70% (eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato 

direto com as células L929. 

  

 De acordo com a Sociedade Internacional para Terapia Celular, as MSC devem: (i) 

aderir à cultura em plástico; (ii) diferenciar em ao menos 3 diferentes linhagens celulares; e (iii) 

expressar marcadores específicos da superfície (dependendo da origem do tecido e da espécie). 

Os resultados obtidos mostraram que as rMSC aderiram ao plástico, apresentaram marcadores 

de superfície típicos das rMSC, e foram capazes de se diferenciar em linhagens osteogênicas, 

condrogênicas e adipogênicas, conforme revelado pela diferenciação. A caracterização das 

rMSC pode ser visualizada na figura 31. 

 A taxa de adesão celular aos filmes foi de aproximadamente 100 %, independentemente 

das composições dos biomateriais, e não foi significativamente diferente entre os grupos: 

GEL/EDC: 99.89 % ±0.144; GALFLAM/EDC: 100 % ±0,006; GG/EDC 0,1: 99.98 % ±0.017; 

GG/EDC 0,3: 100 % ±0.005; GG/EDC 0,5: 100 % ±0,006 (figura 32). 

 Devido à natureza hidrofílica e a estrutura densa dos filmes de gelatina/galactomanana, 

esses biomateriais apresentam uma potencial aplicação como curativos para pele. Nesse 

contexto, os filmes GG devem ser capazes de prevenir a perda de água do tecido, oferecer 

proteção física contra os danos relacionados ao ambiente, e atuarem como suporte para adesão 

celular. 
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Figura 31. Caracterização das Células-tronco mesenquimais de rato (rMSC). De acordo com a 

Sociedade Internacional para Terapia Celular, MSC devem (A) aderir ao plástico; diferenciar 

em diferentes linhagens: (B) adipogênica, (C) condrogênica e (D) osteogênica. (As barras 

representam 100 μm); e apresentar imunofenotipagem: (E) rMSC foram negativas para CD11b 

e CD45, e positivas para CD29 e CD44. As reações controle estão representadas pelas linhas 

pretas, e as incubações com anticorpo, pela linha cinza. 
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Figura 32. Percentual de rMSC aderidas sobre os filmes GEL/EDC, GALFLAM/EDC, GG/EDC 

0.1, GG/EDC 0.3 e GG/EDC 0.5. Todas as amostras apresentaram taxa de adesão similar e 

próximas a 100%. 

   

5.2.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo, novos filmes compostos de gelatina e galactomanana foram produzidos e 

caracterizados quanto a composição química, comportamento de intumescimento em solução 

aquosa, morfologia, estabilidade térmica, propriedades mecânicas e análises biológicas, como 

parte dos pré-requisitos para uma potencial aplicação dos mesmos como scaffolds para 

engenharia tecidual.  

 A fim de prevenir a solubilidade dos filmes em meio aquoso, os mesmos foram 

reticulados com cloreto de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida (EDC). Os filmes 

modificados intumesceram entre 300 % e 900 %, resistiram à dissolução em meio aquoso e 

apresentaram propriedades mecânicas superiores aos filmes não modificados. As propriedades 

físico-mecânicas de todos os filmes modificados levam a classificá-los como filmes-hidrogéis, 

uma vez que são polímeros hidrofílicos reticulados que apresentam elevado grau de 

intumescimento em meio aquoso e, após secagem, apresentam sua morfologia de sólido intacta, 

sendo capazes de intumescerem novamente.  
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 Através da técnica de espectroscopia na região do infravermelho (FTIR-ATR) foi 

possível identificar que a reação de reticulação mediada por EDC gerou novas ligações éter na 

estrutura da galactomanana, o que provavelmente está associado a um aumento na elasticidade 

dos filmes contendo o polissacarídeo. Além disso, o emprego de EDC e galactomanana 

associados à gelatina na mesma composição, deu origem a biomateriais com propriedades 

mecânicas superiores àquelas dos filmes de gelatina. 

 Devido ao fato da galactomanana ser uma macromolécula ramificada com tendência a 

permanecer emaranhada 220, ela poderia estar localizada entre as cadeias de gelatina reticuladas 

e contribuir para o aumento de volume livre quando submetida a um estímulo externo (p. ex. 

tração ou intumescimento com soluções aquosas), atuando como um agente de elasticidade. 

Diante da hipótese, é proposto um modelo de interação entre os sistemas GEL/ GALFLAM /EDC 

(figura 33). 

  

 

Figura 33. Ilustração do modelo proposto de cadeias emaranhadas e efeito elástico da 

galactomanana.  

 

 Os ensaios de contato celular usando a linhagem L929 confirmaram que os filmes 

reticulados não são citotóxicos. Além disso, todos os filmes apresentaram excelente capacidade 

de suporte à adesão de rMSC. 
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5.3. FILMES DE GALACTOMANANA/POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) 

OBTIDOS POR CASTING 

  

 Nesta seção estão apresentados e discutidos os resultados de caracterização de filmes 

compostos por galactomanana LBG (GALLBG) e poli (ácido acrílico) (PAA). Tendo em vista as 

características estruturais do PAA e da GALLBG, e os conceitos envolvidos nas possíveis 

interações entre eles, os resultados a seguir descrevem a caracterização de filmes GALLBG/PAA, 

e sua potencialidade para serem usados em engenharia tecidual.  

 A GALLBG foi reticulada com ácido 1,2,3,4-butano tetracarboxílico (BTCA) e associada 

ao poli (ácido acrílico) (PAA) através da produção de blendas que, posteriormente, foram 

obtidas na forma de filmes produzidos pela técnica da casting. Os filmes GALLBG/PAA foram 

preparados em dois grupos distintos: filmes reticulados com BTCA (nomenclatura contendo 

“BTCA” no final), e filmes reticulados com BTCA contendo Tween 80 (nomenclatura contendo 

“BTTW” no final).  

 Foram avaliados, principalmente, os efeitos da reticulação sobre a galactomanana, da 

incorporação de PAA e de Tween 80 sobre as características química, de intumescimento, 

morfológicas, mecânicas, molhabilidade e citotoxicidade dos filmes. 

 

 

5.3.1. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR-ATR) 

 

 Os espectros de FTIR da galactomanana não modificada (GALLBG) e da galactomanana 

reticulada com BTCA (GALLBG + BTCA) estão apresentados na figura 34. O espectro da 

GALLBG (figura 34, linha preta), que corresponde à galactomanana de goma locusta, apresenta 

as bandas características de galactomananas, conforme previamente descrito no item 5.1.1. 

 O filme GALLBG reticulado com BTCA na concentração de 1% (m/mpolímero) (GALLBG 

/PAA (100/0) + BTCA 1 %) mostra o surgimento de uma nova e discreta banda em 1715 cm-1 

(figura 34, linha vermelha), correspondente a formação de ligação éster entre grupos OH da 

GALLBG e COOH do BTCA (figura 34). É possível notar que a medida em que a concentração 

de BTCA aumentou para 5% e 10% (figura 34B, linhas verde e azul), a banda referente ao 

estiramento de C=O de ligação éster tornou-se mais intensa, evidenciando a ocorrência da 

reação. A redução da intensidade da banda na região entre 3600-3200 cm-1 (figura 34 A) indica 

o consumo de OH da GALLBG, reforçando que a reação de fato ocorreu 234-235. 
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Figura 34. (A) Espectros de FTIR da galactomanana LBG (GALLBG), e dos filmes de 

galactomanana modificados por BTCA: GALLBG /PAA (100/0) + BTCA 1%, GALLBG /PAA 

(100/0) + BTCA 5% e GALLBG /PAA (100/0) + BTCA 10%. (B) Magnificação das bandas 

correspondentes ao estiramento de C=O de ligação éster (1715 cm-1) e moléculas de água 

adsorvidas (1648 cm-1). 
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 O BTCA é um ácido policarboxílico que tem sido empregado como agente de 

reticulação em polímeros hidrofílicos 236-242. Introduzido pela indústria têxtil como substância 

“anti-enrugamento“ alternativa ao uso de formaldeído e seus derivados nas finalizações de 

tecidos, o BTCA adquiriu espaço por não apresentar resultados de toxicidade aguda 243. O 

processo de reticulação de polímeros através do BTCA ocorre por esterificação em um 

mecanismo que envolve a formação de um intermediário anidrido cíclico que, ao final, reage 

com os grupamentos OH do polímero, completando a ligação éster (figura 35) 244. Estudos tem 

sugerido que o emprego de catalisadores influencia na velocidade de formação do intermediário 

anidrido e, consequentemente, na eficácia da reação de esterificação com polissacarídeos 245. 

Dentre os catalisadores já estudados, o sal hipofosfito de sódio tem se mostrado mais efetivo 

nas reações de reticulação entre BTCA e polissacarídeos 236, 246, possibilitando uma redução 

significativa na temperatura empregada durante o processo de reticulação. Além disso, o uso 

do BTCA em conjunto com o hipofosfito de sódio tem apresentado resultados interessantes 

sobre a resistência a chamas, bem como sobre a resistência ao enrugamento de tecidos a base 

de celulose 238-240, o que torna essa mistura funcional. 

 

 

 

Figura 35. Esquema da reação entre GALLBG e BTCA. 

 

 A partir desses resultados, a concentração de BTCA 5% (m/mpolímero) foi escolhida para 

a produção dos filmes GALLBG /PAA, por ter representado, neste estudo, a menor concentração 

de BTCA capaz de reticular a GALLBG sem que o filme seja desfeito quando em contato com 

água. Embora não hajam dados de citoxicidade relacionados a presença de BTCA em 

biomateriais, o critério foi levado em consideração para a escolha da concentração do agente 

reticulante. 
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 Os espectros do PAA (filme) bem como dos filmes GALLBG /PAA_BTCA, podem ser 

visualizados nas figuras 36 e 38, respectivamente. O PAA apresenta banda correspondente ao 

seu grupamento C=O em 1692 cm-1 (figura 36). As principais bandas atribuidas ao espectro de 

FTIR do PAA podem ser confirmadas através das atribuições apresentadas na tabela 12.  

 A amostra GALLBG /PAA (80/20)_BTCA apresenta uma banda larga em 1704 cm-1 , e 

as amostras GALLBG /PAA (60/40)_BTCA e GALLBG /PAA (40/60)_BTCA apresentam um 

sinal semelhante em 1698 cm-1, que estão relacionados ao C=O proveniente dos grupos –COOH 

do BTCA e do PAA (figura 38 A, linhas vermelha, verde e azul). Observa-se que, a banda em 

1715 cm-1, relacionada à formação de ligações éster entre GALLBG e BTCA sofreu 

deslocamento para bandas de menor número de onda com a adição de PAA. O surgimento 

dessas bandas pode estar associado às interações da GALLBG com BTCA, bem como à presença 

de grupos C=O em excesso na mistura provenientes do PAA e do BTCA (figura 35). O BTCA, 

por ser uma molécula pequena (MW 234,16 g.mol-1), consegue acessar com facilidade um maior 

número de grupos OH da GALLBG que, por sua vez, tende a permanecer enovelada, mesmo em 

solução. Dessa maneira, é possível realizar reações de esterificação nesses locais, as quais darão 

origem a uma macromolécula reticulada através de ligações éster (figura 35). 

 

 

 

Figura 36. Espectro no infravermelho do poli (ácido acrílico). 
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Tabela 12. Atribuições das principais bandas apresentadas pelo poli (ácido acrílico) na região 
do infravermelho. 

Número de onda (cm-1) 

Atribuições 
Dados da literatura 247 

 Dados obtidos 

experimentalmente 

3101 (ampla) 3600 – 3200 Estiramento O-H 

2947 2933 Estiramento CH de Csp3 

2700 – 2500 2548 

Vibração de C-H: Harmônica e 

combinações de bandas em 

aproximadamente 1413 e 1248 cm-1 

aprimoradas pela ressonância de 

Fermi com a banda do estiramento 

O-H 

1711 (intensa) 1694 (intensa) Estiramento C=O 

1451 1448 Deformação CH2 

1413 1410 
Estiramento C-O acoplado ao plano 

de flexão O-H 
1248 1233 

1178 1156 

1112 1027 Estiramento C-CH2 

902 (ampla) 912 O-H fora do plano de flexão 

804 788 
Torção de CH2 e estiramento C-

COOH 

 

  

 Por outro lado, embora o PAA também apresente grupamentos COOH capazes de reagir, 

a esterificação com os grupos OH da GALLBG pode não ser tão efetiva devido a um impedimento 

estérico. Isso porque o PAA é uma molécula grande, o que dificultaria o seu acesso a grupos 

OH mais internos na GALLBG enovelada. Uma hipótese plausível é a de que o PAA poderia 

interagir com a GALLBG através de uma grande densidade de ligações de hidrogênio. Estudos 

de ordem estrutural indicam que a dissociação de grupamentos COOH em espécie livres é mais 

desfavorável no PAA do que em copolímeros onde o PAA constitui uma unidade repetitiva 247. 

Desta forma, quando em solução aquosa, o PAA pode apresentar ligações cooperativas de 

hidrogênio que podem ocorrer de maneira intra ou intermolecular (figura 37) 247 e que seriam 

as responsáveis por sua interação com a GALLBG.  
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 Ainda, é possível notar a redução na intensidade da larga banda na região de 3600-3200 

cm-1, em todos os filmes das misturas GALLBG /PAA, indicando que o consumo de OH (figura 

38A, linhas vermelha, verde e azul).  

 

 

Figura 37. Possíveis formas de interação dos grupos acidos carboxílicos do PAA quando em 

solução aquosa, através de ligações de hidrogênio: as interações podem ser do tipo face à face, 

ou lateral. (Adaptado de Dong et al. 247) 
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Figura 38. Espectros de FTIR dos filmes de GALLBG /PAA reticulados com BTCA. 
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Figura 39. Espectros de FTIR dos filmes de GALLBG /PAA reticulados com BTCA, contendo 

Tween 80. 

 

 Na figura 39 podem ser visualizados os espectros de FTIR correspondentes aos filmes 

GALLBG /PAA contendo Tween 80 (GALLBG /PAA_BTTW). De maneira geral, os filmes 

GALLBG /PAA_BTTW apresentaram espectros semelhantes aos filmes GALLBG /PAA_BTCA. 

A larga banda presente em 1689 cm-1 nos filmes GALLBG /PAA (80/20)_BTTW e GALLBG 

/PAA (40/60)_BTTW foi relacionada a uma sobreposição das bandas que ocorrem na mesma 

região de 1730 – 1645 cm-1. Em adição, não foram observadas bandas referentes à presença de 
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Tween 80 nos filmes, provavelmente devido a baixa concentração do surfactante nas 

composições (8 µg/mL). 

 

5.3.2. GRAU DE INTUMESCIMENTO 

 

 O grau de intumescimento dos filmes GALLBG /PAA em solução tampão pH 7,4 pode 

ser visualizado na figura 40. O filme GALLBG /PAA (100/0) BTCA intumesceu cerca de 20% 

após imerso em solução tampão por 48h (figura 40A). Durante o período de intumescimento, a 

amostra tornou-se um hidrogel firme e resistente, capaz de retornar à sua forma original (filme) 

após secagem. Os filmes das misturas GALLBG /PAA (80/20), (60/40) e (40/60) reticulados com 

BTCA, intumesceram aproximadamente 5 vezes mais do que o filme GALLBG /PAA (100/0) 

BTCA. Além disso, a medida em que a proporção de PAA aumentou nos filmes, os mesmos 

apresentaram valores crescentes de intumescimento, chegando a 600% para a amostra com 

maior conteúdo de PAA, GALLBG /PAA (40/60) BTCA (figura 40B). Em geral, os filmes 

GALLBG /PAA reticulados com BTCA mantiveram-se íntegros durante as 48h de análise, com 

exceção da amostra GALLBG /PAA (40/60) BTCA, que se apresentou frágil e quebradiça 

durante todo o experimento. 

 Uma peculiaridade de associações interpolímeros é a diferença das dimensões das 

cadeias enoveladas que estão interagindo entre si. Mesmo moléculas com pequeno grau de 

ionização, característica típica de poliácidos fracos (como é o caso do PAA), geram 

significativos graus de intumescimento do novelo macromolecular devido repulsões 

eletrostáticas provenientes de ligações uniformemente carregadas 248. Este comportamento pode 

ser observado na figura 40. A para a amostra GALLBG /PAA (40/60) BTCA, que é composta 

por maior concentração de PAA e apresenta um elevado grau de intumescimento. 

 De acordo com Suleimenov e col. 248, a interação entre uma macromolécula não iônica 

e um polieletrólito, que resulta na formação de um elevado número de ligações de hidrogênio 

dando origem a um complexo insolúvel, requer um esforço físico contra a força de estiramento 

eletrostático do novelo de polieletrólito. Isto está relacionado com o fato de a formação de 

ligações de hidrogênio não alterar o grau de ionização do poliácido. Se o volume da molécula 

enovelada continua a ser significativamente grande, então o número de tais ligações pode ser 

pequeno devido às restrições geométricas/estéricas evidentes. Isso corrobora com o fato de que 

o aumento na concentração de PAA contribuiu para que os filmes não fossem resistentes em 

soluções aquosas. 

 O filme GALLBG /PAA (100/0) BTTW apresentou grau de intumescimento crescente ao 

longo do tempo, alcançando cerca de 900% após 48h (figura 40B). Além disso, mostrou-se 
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frágil e quebradiço ao longo da análise. Durante os primeiros 30 min de experimento o filme 

aumentou de tamanho em todas as dimensões, passando de 2 cm2 para aproximadamente 4 cm2 

e mantendo essa característica durante toda análise. Este fenômeno foi observado apenas com 

a amostra GALLBG /PAA (100/0)_BTTW. Apesar de ter sido demonstrado através de FTIR que 

a amostra GALLBG /PAA (100/0)_BTTW apresenta indícios de reticulação, o teste de 

intumescimento demonstrou que essa reação não foi efetiva uma vez que o filme intumesce 

progressivamente ao longo do tempo e torna-se quebradiço. É possível que a adição de Tween 

80 à composição tenha dificultado o processo de reticulação devido a uma competição estérica 

entre o BTCA e o Tween 80, ou através da localização do Tween 80 ao redor dos pontos de 

reticulação, permitindo a maior mobilidade do sistema e, consequentemente, maior grau de 

inchamento. Esse comportamento seria possível pois o fenômeno de associação entre polímeros 

e tensoativos ocorre, principalmente, através de interações eletrostáticas e hidrofóbicas entre as 

moléculas do tensoativo, entre as moléculas do (s) polímero (s), entre as moléculas do polímero 

e do tensoativo, e através de interações cooperativas entre o tensoativo e a densidade de cargas 

de um polieletrólito 249-251. 

 Os filmes das misturas GALLBG /PAA (80/20)_BTTW, GALLBG /PAA (60/40)_BTTW 

e GALLBG /PAA (40/60)_BTTW  apresentaram graus de intumescimento entre 150% e 200% 

(figura 40B), e mantiveram seus aspectos físicos originais durante toda a análise.  

 O Tween 80 adicionado às composições teve um papel fundamental na compatibilização 

dos dois polímeros, permitindo que o processo de reticulação fosse mais efetivo na amostra 

GALLBG /PAA (40/60)_BTTW do que na sua correspondente sem Tween 80. 

 



109 
 

 

 

 

Figura 40. Grau de intumescimento dos filmes (A) GALLBG /PAA reticulados com BTCA 5%, 

e (B) GALLBG /PAA reticulados com BTCA 5%, contendo Tween 80. 
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 Tensoativos podem ser empregados em filmes poliméricos com a intensão de alterar 

propriedades inerentes à natureza hidrofílica de polímeros, tais como molhabilidade, adesão e 

capacidade de absorção de água ou umidade, através da redução da tensão superficial das 

soluções 252-253. Devido a natureza anfifílica, tensoativos possuem uma parte lipofílica que tende 

a permanecer na região não-polar do ambiente em que está presente, enquanto a parte hidrofílica 

se mantém na região polar. Essa característica lhes conferem uma importante função no 

equilíbrio de emulsões, onde há um componente não-polar (óleo) e outro polar (água) 254. Em 

muitas misturas poliméricas é possível encontrar essa mesma característica, sendo a fração não-

polar um polímero de caráter hidrofóbico e, a outra, um polímero de caráter hidrofílico 255. O 

equilíbrio entre as duas fases rege a função compatibilizante dos tensoativos 254, bem como 

influencia nas propriedades finais dos filmes poliméricos 255. O equilíbrio hidrófilo/lipófilo 

(EHL), como é chamado, caracteriza os tensoativos de acordo com sua capacidade em 

compatibilizar as diferentes fases de uma emulsão. Sendo assim, tensoativos com elevado EHL 

são melhores compatibilizantes de emulsões óleo em água, e tensoativos com baixo EHL, por 

sua vez, atuam melhor na compatibilização água em óleo 254. Ao extrapolarmos esse conceito 

para o estudo de blendas entre polímeros, o emprego de tensoativos fica vinculado a sua função 

compatibilizante na interfase de duas regiões poliméricas imiscíveis, onde o EHL pode governar 

a morfologia dessas duas fases da mesma forma como obtido em emulsões 255. 

 Além disso, tensoativos também podem atuar como plastificantes diminuindo a atração 

intermolecular entre cadeias adjacentes de polímeros e, portanto, aumentando a flexibilidade de 

filmes 256-257.  

 O Tween 80 é um tensoativo não-iônico que apresenta elevado EHL (> 10) e, por essa 

razão, frequentemente usado em misturas do tipo óleo em água 252-254. A literatura tem sugerido 

que o emprego de tensoativos de elevado EHL em filmes de natureza hidrofílica podem reduzir 

sua capacidade de absorção de água. Isto, porque, esses tensoativos permitem uma grande 

associação entre sua fração hidrofílica e a matriz hidrofílica do filme, reduzindo a quantidade 

de locais com afinidade por água, enquanto a fração hidrofóbica atua como barreira ao vapor 

d’água 258.  As informações expostas sugerem que a adição de tensoativos aos filmes 

poliméricos podem alterar suas propriedades e modelar o seu comportamento em meio aquoso.  

 O efeito do pH do meio sobre o comportamento dos filmes pode ser observado na figura 

41, que apresentam o grau de intumescimento dos filmes GALLBG /PAA_BTCA.  

 Na figura 40 é possível notar que, independente do pH do meio, a amostra GALLBG 

/PAA (80/20)_BTCA apresentou grau de intumescimento maior que os demais filmes. Dentro 

dos primeiros 30 min, todas as amostras alcançaram o grau de intumescimento máximo, 

mantendo-o constante até 48 h após o início do experimento. As amostras GALLBG 
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/PAA_BTCA, quando submetidas ao meio com pH 2,6, apresentaram os seguintes graus de 

intumescimento: 167 ± 6 % (GALLBG /PAA 100/0_BTCA), 304 ± 16 % (GALLBG /PAA 

80/20_BTCA), 167 ± 7 % (GALLBG /PAA 60/40_BTCA) e 165 ± 7 % (GALLBG /PAA 

40/60_BTCA). 

 Quando os mesmos filmes foram imersos no meio com pH 8, todos apresentaram grau 

de intumescimento maior do que aqueles obtidos em pH 2,6, sendo eles: 250 ± 19 % 

(GALLBG/PAA 100/0_BTCA), 693 ± 20 % (GALLBG/PAA 80/20_BTCA), 356 ± 5 % 

(GALLBG/PAA 60/40_BTCA) e 375 ± 15 % (GALLBG/PAA 40/60_BTCA). De maneira geral, 

os filmes GALLBG/PAA_BTCA intumesceram aproximadamente 2 vezes mais quando imersos 

em meio com pH 8.  

 Devido à natureza aniônica do PAA (pKa ≈ 5) 259 e do BTCA (pKa1 = 3.36, pKa2 = 

4.38, pKa3 = 5.45, pKa4 = 6.63) 260, os filmes GALLBG/PAA reticulados com BTCA possuem 

grupamentos ionizáveis. Quando imersos em meio aquoso onde o pH > pKa dos grupamentos 

ionizáveis, os mesmos tendem a ionizar. A medida em que o grau de ionização aumenta (ou 

seja, com o aumento do pH do meio), o número de cargas livres também aumenta, resultando 

em um grande número de repulsões eletrostáticas entre as cadeias dos polímeros. Em outras 

palavras, isso desencadeia o afastamento das cadeias, permitindo que uma maior quantidade de 

meio aquoso penetre no sistema, o que resulta em maior grau de intumescimento 93. Diante 

disso, era esperado que os filmes GALLBG/PAA_BTCA apresentassem graus de 

intumescimento distintos em meios com diferentes pHs. 

 Uma vez que os filmes foram preparados a partir da adição de quantidades crescentes 

de PAA às amostras, os mesmos apresentaram diferentes quantidades de grupamentos 

ionizáveis. Dessa forma, foi possível observar uma variação no grau de intumescimento entre 

as amostras em um único meio (pH 8), conforme está apresentado na figura 41B.  
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Figura 41. Grau de intumescimento dos filmes GALLBG /PAA reticulados com BTCA. O grau 

de intumescimento dos filmes foi determinado em soluções tampão (A) pH 2.6, e (B) pH 8.0. 
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 O comportamento de intumescimento dos filmes GALLBG/PAA_BTTW em pH 2,6 e pH 

8 ao longo de 48 h pode ser visualizado na figura 41. Quando os filmes foram imersos no meio 

com pH 2,6, apresentaram os seguintes graus de intumescimento médio: 193 ± 9 % 

(GALLBG/PAA 100/0_BTTW), 94 ± 5 % (GALLBG/PAA 80/20_BTTW), 173 ± 8 % 

(GALLBG/PAA 60/40_BTTW) e 66 ± 5 % (GALLBG/PAA 40/60_BTTW). Quando os mesmos 

filmes foram imersos no meio com pH 8, apresentaram os seguintes graus de intumescimento: 

154 ± 8 % (GALLBG/PAA 100/0_BTTW), 154 ± 3 % (GALLBG/PAA 80/20_BTTW), 196 ± 15 

% (GALLBG/PAA 60/40_BTTW) e 261 ± 15 % (GALLBG/PAA 40/60_BTTW). Neste grupo, 

destacaram-se os filmes GALLBG/PAA 80/20_BTTW  e GALLBG/PAA 40/60_BTTW, que 

foram capazes de absorver cerca de 2 e 4 vezes mais líquido, respectivamente, quando em 

contato com pH básico. O maior grau de intumescimento ocorreu devido à presença da molécula 

de Tween 80, a qual atuou como um “espaçador” entre as moléculas dos polímeros, aumentando 

o volume livre entre as cadeias adjacentes de polímeros e permitindo que fosse absorvida maior 

quantidade de líquido nos filmes. Além do efeito plastificante, a incorporação de tensoativos é 

capaz de reduzir a tensão superficial da solução polimérica por reduzir a atração intermolecular 

entre as cadeias dos polímeros, o que resulta, também, no aumento da flexibilidade, 

molhabilidade e da adesividade do filme resultante 252-253. 
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Figura 42. Grau de intumescimento dos filmes GALLBG/PAA reticulados com BTCA e 

contendo Tween 80. O grau de intumescimento dos filmes foi determinado em soluções tampão 

(A) pH 2.6, e (B) pH 8.0. 
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5.3.5. MOLHABILIDADE 

 

 A molhabilidade dos filmes foi determinada através da medida dos ângulos de contato 

da água na superfície dos filmes GALLBG/PAA BTCA e BTTW, e estão apresentados na figura 

43. Os ângulos de contato da água foram menores que 90 º na superfície de todos os filmes, 

indicando que as superfícies desses biomateriais são predominantemente hidrofílicas. No 

entanto, pode-se notar que todos os filmes BTCA possuem superfícies mais hidrofóbicas que 

os filmes BTTW, uma vez que os ângulos de contato da água foram maiores na superfície dessas 

estruturas. 

 

 

Figura 43. Ângulos de contato da água na superfície dos filmes GALLBG/PAA. 

 

 As ligações de hidrogênio são a força motriz das associações interpolímeros entre 

poliácidos carboxílicos e polímeros não iônicos, dando origem a complexos interpolimérico 99, 

105-106. Além disso, essas estruturas são estabilizadas por efeitos hidrofóbicos 99.  É tido como 

regra para os complexos interpoliméricos, que os mesmos apresentem maior hidrofobicidade 

em comparação aos seus componentes poliméricos individuais devido a entalpia positiva que é 

gerada durante a associação dos polímeros 99, 248. Por isso, durante o processo de formação de 

complexos interpolímeros, os mesmos são acompanhados por uma separação de fase com a 

água devido ao elevado grau de repelência desses sistemas ao meio aquoso (hidrofílico) 248. 

 Na figura 42, é possível observar que os filmes GALLBG/PAA (80/20), (60/40) e (40/60) 

apresentaram ângulos de contato superiores àquele obtido para o filme composto apenas por 
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galactomanana, GALLBG/PAA (100/0), independente da presença de Tween 80 nas amostras. 

Por outro lado, após a adição do Tween 80 (BTTW), todas os filmes apresentaram superfícies 

mais hidrofílicas que aqueles que não possuíam Tween 80 (BTCA) em sua composição, e isso 

está representado pela redução dos ângulos de contato da água nessas superfícies (figura 42). 

 Conforme descrito no item 5.3.2, é possível que as moléculas do tensoativo tenham se 

localizado ao redor dos pontos de reticulação da galactomanana, por associações eletrostáticas 

ou ligações de hidrogênio. Uma vez que os pontos de reticulação são regiões hidrofóbicas na 

matriz polimérica, foi levantada a hipótese de que as moléculas do tensoativo estariam 

“protegendo” essa região hidrofóbica através de aglomerados de suas moléculas, as quais 

mantiveram a “cabeça hidrofílica” (polar) do tensoativo em contato com o ponto de reticulação 

e a “cauda hidrofóbica” (apolar) tenha permanecido em contato com o restante da matriz 

polimérica hidrofílica e/ou a água (figura 44). Dessa maneira, os filmes GALLBG/PAA BTTW 

apresentam característica mais hidrofílica que os filmes GALLBG/PAA BTCA pois suas regiões 

“mais hidrofóbicas” estariam “escondidas” pelas moléculas de Tween 80. 

 

 

Figura 44. Ilustração da hipótese de relação entre o Tween 80 e as cadeias de GALLBG 

reticuladas com BTCA. 

 

5.3.3. MORFOLOGIA 

 

 As superfícies e seções transversais dos filmes GALLBG/PAA_BTCA e 

GALLBG/PAA_BTTW estão apresentadas nas figuras 45 e 46, respectivamente. 

 A superfície do filme GALLBG/PAA (100/0)_BTCA apresenta morfologia rugosa e 

contém rachaduras (figura 45a). A medida em que o PAA foi incorporado na mistura em 

proporções crescentes, a presença de grânulos e rugosidade foi gradativamente diminuindo na 

superfície dos filmes, alcançando um aspecto totalmente liso (figuras 45 c, e, g). Sua seção 

transversal é caracterizada pelo aspecto compacto, apresentando esporádicos grânulos (figura 

45 b).  



117 
 

 Com relação as seções transversais, o filme GALLBG/PAA (80/20)_BTCA apresentou 

um elevado grau de rugosidade (figura 45d), sem presença de poros ou grânulos, quando 

comparado ao filme GALLBG/PAA (100/0)_BTCA. A seção transversal do filme GALLBG/PAA 

(60/40) apresenta morfologia compactada com presença de crateras (figura 45f), as quais podem 

ter sido provenientes da preparação do corte transversal. Já a seção transversal do filme 

GALLBG/PAA (40/60) apresenta morfologia rugosa e contém aglomerados de granulados 

(figura 45 h). 

 O filme GALLBG/PAA (100/0)_BTTW apresentou superfície rugosa, grânulos e a 

presença de estruturas laminares ao longo de toda amostra, as quais foram associadas a 

precipitação do sal Na2PO4.H20 durante o processo de secagem do filme (figura 46a). Ao 

contrário do filme GALLBG/PAA (100/0)_BTCA, o filme BTTW correspondente apresentou 

seção transversal altamente rugosa. Semelhante aos filmes contendo somente BTCA, os filmes 

GALLBG/PAA (80/20), (60/40) e (40/60) das misturas BTTW apresentaram superfícies onde 

percebe-se a diminuição da rugosidade à medida em que o PAA está presente em maiores 

proporções (figura 46 c, e, f). Suas seções transversais apresentaram-se menos rugosas que 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW e com pequenos poros (figura 46 d), ou totalmente compactas 

contendo pequenos grânulos espalhados ao longo da estrutura (figuras 46 f, h). As morfologias 

observadas se relacionam diretamente com os resultados encontrados para o grau de 

intumescimento desses filmes, onde as amostras contendo PAA apresentaram menores graus de 

intumescimento do que amostras contendo apenas GALLBG. 

 As imagens de MEV de ambos os grupos de filmes, GALLBG/PAA BTCA e 

GALLBG/PAA BTTW, não apresentam evidências de separação de fases, confirmando a 

miscibilidade entre os dois polímeros. 
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Figura 45. Fotomicrografias de MEV das superfícies dos filmes: (a)  GALLBG/PAA (100/0) + 

BTCA, (c) GALLBG/PAA (80/20) + BTCA, (e) GALLBG/PAA (60/40) + BTCA e (g) 

GALLBG/PAA (40/60) + BTCA. (Magnificação x2,500; barra = 10 µm). Fotomicrografias de 

MEV das seções transversais dos filmes: (b)  GALLBG/PAA (100/0) + BTCA, (d) GALLBG/PAA 

(80/20) + BTCA, (f) GALLBG/PAA (60/40) + BTCA e (h) GALLBG/PAA (40/60) + BTCA. 

(Magnificação x2,000; barra = 10 µm). 
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Figura 46. Fotomicrografias de MEV das superfícies dos filmes: (a) GALLBG/PAA (100/0) + 

BTTW, (c) GALLBG/PAA (80/20) + BTTW, (e) GALLBG/PAA (60/40) + BTTW e (g) 

GALLBG/PAA (40/60) + BTTW (g, h). (Magnificação x2,500; barra = 10 µm). Fotomicrografias 

de MEV das seções transversais dos filmes: (b) GALLBG/PAA (100/0) + BTTW, (d) 

GALLBG/PAA (80/20) + BTTW, (f) GALLBG/PAA (60/40) + BTTW e (h) GALLBG/PAA (40/60) 

+ BTTW (g, h). (Magnificação x2,000; barra = 10 µm). 
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5.3.4. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 Os módulos de Young estão apresentados na tabela 13 e são um indicativo da rigidez 

dos filmes GALLBG/PAA BTCA e BTTW, confirmando o comportamento mecânico sugerido 

a partir dos resultados de grau de inchamento. Os filmes GALLBG/PAA (80/20) apresentaram 

maior rigidez que os demais; no entanto, à medida em que a proporção de PAA aumentou na 

mistura, a rigidez tende a diminuir. 

 

Tabela 13. Módulos de Young dos filmes GAL/PAA BTCA e BTTW. 

Amostra 

Módulo de Young (E), (MPa) 

BTCA BTTW 

GALLBG/PAA (100/0) 735 ± 33 803 ± 270 

GALLBG/PAA (80/20) 2196 ± 265 1741 ± 41 

GALLBG/PAA (60/40) 653 ± 8 327 ± 71 

GALLBG/PAA (40/60) 635 ± 277 141 ± 15 

 

 Os resultados de TS e EB para os filmes GALLBG/PAA BTCA e BTTW estão 

apresentados nas figuras 47 A e B. O filme GALLBG/PAA (100/0) BTCA apresentou TS igual 

a 12 ± 2 MPa e EB 2.5 ± 0.1 %, enquanto a amostra  GALLBG/PAA (100/0) BTTW apresentou 

TS 28 ± 5 MPa e EB 2 ± 1 % . Este último resultado foi muito semelhante ao obtido para 

GALLBG não modificada, conforme descrito no item 5.2.4, e em associação aos resultados de 

grau de inchamento previamente descritos no item 5.3.2., reforça a hipótese de que a amostra 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW não ter sido efetivamente reticulada. Em adição, o baixo valor de 

TS e EB na amostra GALLBG/PAA (100/0) BTCA indica que este biomaterial é mais frágil que 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW.  

 O filme GALLBG/PAA (80/20)_BTCA mostrou um aumento na TS (38 ± 10 MPa) e uma 

diminuição na EB (1,6 ± 0,4 %), comparado ao filme sem PAA, GALLBG/PAA (100/0) BTCA. 

Neste caso, a adição do PAA está relacionada a um aumento na resistência mecânica do filme, 

embora ainda apresente pouca elongação, o que é característico de materiais reticulados. Por 

outro lado, a medida em que a proporção de PAA foi aumentada na composição, pode-se inferir 

que os biomateriais deixaram de ser rígidos e gradativamente adquiriram mais flexibilidade, 

conforme pode ser observado nas figuras 47A e B através das diminuições nos valores de TS e 

aumento nos valores de EB. Os filmes BTTW, por sua vez, apresentaram perfis mecânicos 
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semelhantes aos filmes BTCA, porém, apresentando sempre maior flexibilidade, com exceção 

da amostra GALLBG/PAA (100/0) BTTW. 

   

  

Figura 47. Propriedades mecânicas dos filmes GALLBG/PAA: (A) tensões de ruptura e, (B) 

elongação na ruptura. 

 

 A literatura descreve que o emprego de tensoativos em composições poliméricas pode 

resultar em um efeito plastificante, aumentando muito a flexibilidade desses materiais 256-257. O 
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efeito plastificante do Tween 80 nos filmes GALLBG/PAA contendo BTCA causou a diminuição 

da tensão de ruptura e o aumento da elongação nesses materiais (BTTW, figura 47 A e B). 

Dessa maneira, as cadeias poliméricas conseguem se movimentar com mais facilidade e 

resultam em um baixo valor de Módulo de Young 261. Em adição, a possível formação de 

aglomerados de Tween 80 em torno dos pontos de reticulação pode ter resultado na diminuição 

da tensão interfacial entre os pontos de reticulação e o restante da porção hidrofílica do material. 

Isso poderia estar enfraquecendo as junções de reticulação e, devido à maior mobilidade das 

moléculas de tensoativo, resultando também no aumento da flexibilidade das cadeias 

poliméricas envolvidas 249, 261. 

 A interação interfacial na forma de ligações de hidrogênio determina as propriedades 

mecânicas de polímeros de cadeia interpenetrada. Essas interações incorrem no aumento da 

rigidez e da força do material e, como consequência da incapacidade das cadeias em deslizarem 

umas sobre as outras, ocorre a redução da maleabilidade do material 262. Os resultados descritos 

apontam que as propriedades mecânicas dos filmes GALLBG/PAA BTCA foram dependentes 

da concentração de PAA, podendo gerar filmes muito rígidos e pouco flexíveis (GALLBG/PAA 

80/20 BTCA), como também filmes muito flexíveis, porém mais frágeis (GALLBG/PAA 60/40 

BTCA).  

 

5.3.6. ESTABILIDADE TÉRMICA DOS FILMES 

 

 Os parâmetros termogravimétricos das composições de filmes GALLBG/PAA, bem como 

dos filmes produzidos a partir dos polímeros puros, estão apresentados na tabela 14. Os 

termogramas contendo a perda de massa com o aumento da temperatura, bem como as suas 

derivadas em função da temperatura, estão apresentados no Anexo 1, item 7.1. 

 

5.3.6.1. Filmes dos polímeros puros 

 

 O filme GALLBG (figura 64, Anexo) apresentou dois estágios de perda de massa, sendo 

o primeiro estágio relacionado à água adsorvida nas moléculas do polímero e o segundo estágio, 

relativo à degradação das cadeias de carbono e ligações glicosídicas, de acordo com o que foi 

previamente citado no item 5.1.1. 

 Por sua vez, o filme PAA (figura 64, Anexo) apresentou três estágios de perda de massa. 

O primeiro estágio foi relacionado à uma pequena quantidade de água adsorvida à molécula (< 

5%), proveniente do processo de obtenção do filme via casting. O segundo e terceiro estágios 
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de perda de massa estão relacionados à decomposição de grupos carboxílicos e hidrocarbonetos 

263. 

 

5.3.6.2. Filmes GALLBG/PAA reticulados com BTCA 

 

 O comportamento térmico de todas as amostras pode ser observado em até quatro 

estágios de perda de massa (tabela 14). A amostra GALLBG/PAA (100/0) BTCA mostrou um 

aumento significativo na T1 (temperatura máxima do primeiro estágio de perda), demonstrando 

que a adição de BTCA retardou o início da degradação térmica do filme de galactomanana. O 

BTCA tem sido usado para aumentar a resistência a chamas de materiais a base de celulose na 

indústria têxtil 239, o que corrobora o aumento da resistência térmica dos filmes de 

galactomanana. Além disso, juntamente com a amostra GALLBG/PAA (80/20) BTCA, 

GALLBG/PAA (100/0) BTCA apresentou três estágios de perda de massa. O terceiro estágio de 

perda foi relacionado à decomposição dos grupos carboxílicos do BTCA. 

 Os filmes GALLBG/PAA (60/40) BTCA e GALLBG/PAA (40/60) BTCA apresentaram 

quatro estágios de perda de massa. Esse fenômeno foi, provavelmente, devido a maior 

concentração de PAA nos filmes, o que resultou em maior quantidade de grupos carboxílicos e 

cadeias de hidrocarbonetos a serem degradadas. O comportamento térmico desses filmes 

coincidiu com aquele observado para o filme de PAA puro. 

 

5.3.6.3. Filmes GALLBG/PAA reticulados com BTCA, contendo Tween 80 

 

 A amostra GALLBG/PAA (100/0) BTTW apresentou três estágios de perda de massa 

(tabela 14). Para essa amostra, T1 foi superior àquelas obtidas para os filmes GALLBG e 

GALLBG/PAA (100/0) BTCA. Em adição, apresentou T3 (temperatura máxima de degradação 

do terceiro estágio de perda de massa) foi superior à T3 obtida para o filme GALLBG/PAA 

(100/0) BTCA. 

 A adição do Tween 80 aos filmes GALLBG/PAA resultou em uma maior resistência 

térmica dos biomateriais. No entanto, o efeito da adição de Tween 80 sobre o comportamento 

térmico dos filmes foi mais pronunciado nas amostras GALLBG/PAA (100/0) BTCA e 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW. 

 Os demais filmes, contendo concentrações crescentes de PAA, apresentaram um quarto 

estágio de perda de massa, muito semelhante ao obtido para as amostras correspondentes 

somente reticuladas com BTCA. 
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Tabela 14. Parâmetros termogravimétricos obtidos para as amostras GALLBG, PAA e para os filmes GALLBG/PAA BTCA e GALLBG /PAA BTTW. 

Amostra 
Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 Estágio 4 Resíduoc 

(%) T1
a P1

b (%) T2
a P2

b (%) T3
a P3

b (%) T4
a P4

b (%) 

GALLBG 60 8 308 80 - - - - 12 

PAA 53 9 107 22 233 5 398 38 26 

GALLBG/PAA (100/0) BTCA 70 12 281 40 351 13 - - 34 

GALLBG/PAA (80/20) BTCA 108 9 275 31 406 28 - - 31 

GALLBG/PAA (60/40) BTCA 112 9 199 4 289 25 408 35 27 

GALLBG/PAA (40/60) BTCA 116 9 204 3 280 25 420 34 28 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW 90 13 255 46 525 3 - - 37 

GALLBG/PAA (80/20) BTTW 98 8 186 6 273 23 404 29 33 

GALLBG/PAA (60/40) BTTW 117 7 198 6 281 21 410 37 27 

GALLBG/PAA (40/60) BTTW 98 8 193 5 285 24 414 37 24 
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5.3.7. ENSAIO BIOLÓGICO  

5.3.7.1. CITOTOXICIDADE 

 As amostras preparadas com Tween 80 não foram usadas no ensaio de citotoxicidade 

por apresentarem características físico-mecânicas inadequadas à manipulação das células no 

biomaterial.  

 O teste de citotoxicidade dos filmes GALLBG/PAA_BTCA estão apresentados na figura 

47. O resultado está apresentado em função da taxa de sobrevivência das células em contato 

com o biomaterial. A amostra L929 foi o controle negativo para citotoxicidade, trata-se da 

própria linhagem celular em contato com a placa de 96 poços, na ausência de qualquer 

biomaterial, indicando sobrevivência das células em 100%. O DMSO (dimetil sulfóxido) foi 

usado como controle positivo de citotoxicidade, indicando a baixa taxa de sobrevivência celular, 

ou morte. Os filmes GALLBG/PAA (100/0) BTCA e GALLBG/PAA (80/20) BTCA não causaram 

citotoxicidade às células. Além disso, a amostra GALLBG/PAA (100/0)  BTCA apresentou um 

aumento na proliferação celular, representado por uma atividade metabólica superior a 100 %. 

Por outro lado, os filmes GALLBG/PAA (60/40) BTCA e GALLBG/PAA (40/60) BTCA foram 

citotóxicos para a linhagem celular L929, pois provocaram diminuição da atividade metabólica 

inferior a 70% (figura 47, eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato direto com as células. 

 

Figura 48. Citotoxicidade dos filmes GALLBG/PAA (100/0), GALLBG/PAA (80/20), 

GALLBG/PAA (60/40), GALLBG/PAA (40/60) representadas em relação ao controle negativo. 

GALLBG/PAA (60/40), GALLBG/PAA (40/60) provocaram diminuição da atividade metabólica 

inferior a 70% (eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato direto com as células L929. 
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 Os resultados obtidos demonstram claramente que, a medida em que a concentração de 

PAA aumentou na composição dos biomateriais a viabilidade celular diminuiu, interferindo na 

sobrevivência da célula. A amostra GALLBG/PAA (100/0)_BTCA, que apresentou evidências 

de multiplicação celular (atividade metabólica foi cerca de 50 % maior que o controle positivo), 

se caracteriza por um baixo número de grupos –COOH livres capazes de interagir com proteínas 

da superfície celular. Nessa composição, os grupos –COOH livres são provenientes da molécula 

de BTCA e são relativos àqueles grupamentos que não reagiram com os grupos OH da 

galactomanana. Em adição, dentre as amostras analisadas, GALLBG/PAA (100/0) BTCA 

apresentou o maior grau de molhabilidade (ângulo de contato da água, 50 ºC). A característica 

mais hidrofílica dessa superfície favorece a interação celular 264. 

 A literatura tem descrito que o efeito da densidade de grupos –COOH livres presentes 

em biomateriais pode ter diferentes influências sobre o comportamento celular. De maneira 

geral, a baixa densidade de grupos –COOH favorece a interação celular de maneira que as célula 

preferem aderir a essas regiões, em detrimento dàquelas de maior densidade de grupos –COOH 

103-104, 264. Além disso, a baixa densidade desses grupamentos favorece a migração das células 

que, por sua vez, preferem permanecer em regiões mais conducentes 264-265. Mesmo em 

biomateriais que contêm biomoléculas conjugadas a carboxilas, um efeito negativo na 

viabilidade e adesão celular pode estar relacionado a grupos –COOH em excesso, ou que não 

reagiram 104. Este parece ser o caso das amostras GALLBG/PAA (60/40) BTCA e GALLBG/PAA 

(40/60) BTCA, as quais apresentam maior quantidade de PAA que, de acordo com a hipótese 

proposta no item 5.3.4, podem conter um maior número de grupos –COOH que não estão 

interagindo entre si ou com a galactomanana, e resultam num aumento da carga negativa do 

meio, desfavorecendo o desenvolvimento celular 264-265. 

 

5.3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo foram produzidos filmes de galactomanana contendo poli (ácido acrílico) 

em concentrações crescentes. Com o intuito de reduzir ou evitar a solubilidade dos filmes em 

meio aquoso, a galactomanana foi reticulada com BTCA.  

 A espectroscopia no infravermelho confirmou a efetividade da reação de reticulação da 

GALLBG com BTCA através do surgimento do sinal referente à ligação éster entre os 

grupamentos -OH da GALLBG e os grupamentos –COOH do BTCA, além de verificar a 

diminuição da intensidade do sinal referente aos grupamentos –OH. A medida que o PAA foi 

incorporado aos filmes, a intensidade do sinal na região de 1750 – 1700 cm-1 foi mais 
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pronunciada. Isto ocorreu devido à elevada concentração de grupos ácidos carboxílicos livres 

provenientes do PAA. 

 O tensoativo Tween 80 foi adicionado a essas composições, porém, devido à baixa 

concentração nos filmes, o tensoativo não foi responsável por mudanças significativas nos 

espectros FTIR das composições. 

 As alterações químicas observadas através dos espectros de FTIR foram confirmadas 

através da determinação do grau de intumescimento dos filmes que, de maneira geral, 

apresentaram-se robustos à ação físico-mecânica de soluções aquosas. Com exceção do filme 

GALLBG/PAA (100/0) BTTW (ou seja, contendo Tween 80), o qual foi desintegrado ao longo 

da análise, todos os demais filmes apresentaram-se íntegros ao final da imersão em solução 

aquosa e foram caracterizados por um comportamento predominantemente elástico. 

 Devido à natureza iônica do PAA e do BTCA, os filmes demonstraram um 

comportamento sensível a pH superiores ao pKa do composto, o que resultou no 

intumescimento dos filmes cerca de duas a quatro vezes maior quando em contato com soluções 

aquosas de pH 8,0. Esta é uma propriedade interessante que confere a estes filmes a 

possibilidade de serem aproveitados pela engenharia tecidual no tratamento e regeneração de 

regiões onde o pH é naturalmente básico, como é o caso de peles queimadas 266. 

 A tendência ao comportamento elástico foi confirmada através dos ensaios de tração, os 

quais mostraram que o aumento da quantidade de PAA nas composições deu origem a filmes 

mais flexíveis. 

 Além disso, a resistência térmica dos filmes de galactomanana foi aumentada devido à 

presença do BTCA e do PAA nas composições. 

 Embora maiores quantidades de PAA nas composições dos filmes tenham influenciado 

positivamente sobre as propriedades do material, o ensaio de citotoxicidade mostrou que os 

filmes contendo maiores concentrações de PAA foram citotóxicos à linhagem L929. Por outro 

lado, os filmes GALLBG/PAA (100/0) BTCA e GALLBG/PAA (80/20) BTCA não foram 

citotóxicos. Em adição a esse resultado, GALLBG/PAA (100/0) BTCA apresentou um aumento 

na proliferação celular, provavelmente associado ao número de –COOH livres na amostra. 

 No caso das amostras GALLBG/PAA BTTW, as quais contêm Tween 80, o tensoativo 

provavelmente localizou-se em torno dos pontos de reticulação, de forma a manter suas porções 

apolares em contato com as junções das cadeias poliméricas, e as porções polares 

permaneceram no sentido contrário. Dessa forma, é possível que as moléculas do tensoativo 

tenham “protegido” os pontos de reticulação, mantendo as frações hidrofílicas do material mais 

disponíveis que as hidrofóbicas. 
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 Tendo em vista os resultados obtidos, a interação entre GALLBG e PAA em ambos os 

sistemas (GALLBG/PAA BTCA e GALLBG/PAA BTTW), foi proposto um modelo baseado em 

um complexo interpolimérico entre os polímeros, que está representado na figura 48. 

 

 

 

Figura 49. Possibilidades de interação entre GALLBG, PAA e Tween 80, de acordo com as 

propriedades dos filmes GALLBG/PAA BTCA e GALLBG/PAA BTTW. 
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5.4. HIDROGÉIS DE GALACTOMANANA/POLI (ÁCIDO ACRÍLICO) 

 

 Nesta seção estão apresentados e discutidos os resultados da caracterização de hidrogéis 

compostos por GALLBG e PAA. Os hidrogéis foram preparados a partir da mistura de soluções 

de GALLBG e PAA e, posteriormente, reticulados com ácido 1,2,3,4-butano tetracarboxílico 

(BTCA) (tabela 6). Foram avaliados os aspectos de composição química, reológicos, 

morfológicos e citotoxicidade. 

 

5.4.1. ASPECTOS MACROSCÓPICOS  

 

 Os hidrogéis GALLBG /PAA foram preparados em dois grupos: h_GALLBG + BTCA 

(somente galactomanana), e h_GALLBG/PAA (60/40) BTCA, contendo 5%, 10% e 20% de 

BTCA. Os hidrogéis foram obtidos por formação espontânea (gelificação) a partir de soluções 

de GALLBG 3% (m/v). Apesar de apresentarem imediatamente viscosidade elevada, após 

repouso de 24 h os mesmos tornam-se mais densos e/ou compactados. Todos os hidrogéis 

apresentaram aspecto turvo. O aspecto macroscópico dos hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA 

pode ser observado na figura 49. 

 

 

Figura 50. Aspecto macroscópico geral dos hidrogéis (A) h_ GALLBG + BTCA, e (B) 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA. 

 

 O pH dos hidrogéis foi determinado logo após a preparação e o resultado está 

apresentado na tabela 15. A solução GALLBG 3% apresentou pH neutro (tabela 15) característico 

da natureza química de galactomananas 141, 154. A solução PAA 2%, por sua vez, apresentou 

caráter ácido (pH 2,0) que é devido à natureza dos seus ácidos carboxílicos. Quando as duas 

soluções foram misturadas dando origem a GALLBG/PAA (60/40) o pH da mistura foi 3,0, 

prevalecendo a característica ácida da solução de PAA. 
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Tabela 15. Valores de pH obtidos para as soluções e hidrogéis à base de GALLBG e PAA. 

Amostra Faixa de pH* 

GALLBG 3% 7,0 

PAA 2% 2,0 

GALLBG /PAA (60/40) 3,0 

GALLBG 3% + BTCA 5% 3,0 

GALLBG /PAA (60/40) + BTCA 5% 3,0 

GALLBG 3% + BTCA 10% 2,0 – 3,0 

GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10% 2,0 – 3,0 

GALLBG 3% + BTCA 20% 2,0 

GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% 2,0 

* Medição por contato direto de fita colorimétrica nas amostras. 

 

5.4.2. ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR-ATR) 

 

 A composição química dos hidrogéis foi caracterizada por FTIR e os espectros das 

respectivas amostras podem ser visualizados nas figuras 50, 51 e 52.  

 De maneira geral, os espectros das amostras GALLBG + BTCA (figura 50, 51 e 52, linha 

preta) apresentaram a maioria das bandas que caracterizam a galactomanana de goma locusta, 

conforme previamente descrito no item 5.1.1. Entretanto, esses espectros possuem uma banda 

nova em 1711 cm-1 (figuras 50 e 51) e 1707 cm-1 (figura 52) que corresponde ao estiramento 

do grupo C=O, proveniente dos grupamentos –COOH do BTCA. Além disso, com o aumento 

da concentração de BTCA de 5 % para 10 %, a intensidade da banda também aumenta; quando 

a concentração de BTCA passa para 20 %, a banda desloca para um número de onda menor 

(1707 cm-1), além de apresentar intensidade superior à observada nos espectros das amostras 

contendo menores concentrações de BTCA.  

 Por sua vez, as amostras contendo PAA (figuras 50, 51 e 52, linha vermelha) 

apresentaram bandas largas em 1707 cm-1 (figuras 50 e 51) e 1702 cm-1 (figura 52), indicando 

o maior número de grupos C=O presentes na amostra. 
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Figura 51. Espectro FTIR dos hidrogéis GALLBG + BTCA 5% (preto) e GALLBG/PAA (60/40) 

+ BTCA 5% (vermelho). 

 

 

Figura 52. Espectro FTIR dos hidrogéis GALLBG + BTCA 10% (preto) e GALLBG/PAA (60/40) 

+ BTCA 10% (vermelho). 
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Figura 53. Espectro FTIR dos hidrogéis GALLBG + BTCA 20% (preto) e GALLBG/PAA (60/40) 

+ BTCA 20% (vermelho). 

 

5.4.3. REOLOGIA 

 

 A reologia dos hidrogéis foi avaliada através de ensaios estáticos e dinâmicos, os quais 

culminaram em dados sobre o comportamento de escoamento e perfil mecânico desses 

materiais, respectivamente.  

 As curvas de fluxo dos hidrogéis GALLBG/PAA podem ser visualizadas na figura 53. Os 

resultados experimentais obtidos para os hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA reticulados com 

BTCA foram tratados de acordo com o modelo de Cross e ajustaram-se satisfatoriamente (R2 > 

0,993) (tabela 16). A partir das curvas de fluxo dos hidrogéis (figura 53) pode-se notar que a 

viscosidade aparente (ηapp) de todas as amostras diminuem consideravelmente a medida em que 

a taxa de cisalhamento aumenta, caracterizando-os como fluidos não-Newtonianos 

pseudoplásticos. A viscosidade aparente em cada taxa de cisalhamento foi maior nos hidrogéis 

GALLBG 3 % reticulados com BTCA 5% e 10%, mas diminuiu consideravelmente quando a 

concentração do agente reticulante aumentou para 20% (figura 53). Quando o PAA foi 

adicionado à mistura, observou-se a redução na viscosidade aparente em comparação aos 

hidrogéis GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 5% e 10%, comparado aos hidrogéis sem 

incorporação de PAA. Já o hidrogel GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% apresentou 
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viscosidade aparente maior que GALLBG 3% + BTCA 20% para tora faixa de cisalhamento 

(Figura 53). Na tabela 16 estão apresentados os parâmetros do modelo de Cross obtidos para os 

hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA reticulados com BTCA. 

 

  

  

 

Figura 54. Curvas de fluxo dos hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA reticulados com diferentes 

concentrações de BTCA. 

 

 A partir dos parâmetros obtidos (tabela 17) foi possível afirmar que as regiões tratadas 

se ajustaram adequadamente ao modelo da Lei da Potência (R2 > 0,990). Os valores obtidos 

para n foram menores que 1, confirmando o comportamento pseudoplástico naquela região, e 

apresentaram variação modesta entre si. Quando observamos a região da Lei da Potência em 

cada uma das curvas de fluxo dos hidrogéis (figura 53), é importante notar que, à medida em 

que a concentração de BTCA aumenta de 5 % para 20 %, a taxa de cisalhamento necessária 

para que se obtenham viscosidades semelhantes diminui. Vale a pena destacar que, a presença 

de PAA 2 % nos hidrogéis contendo concentrações crescentes de BTCA (5% - 20%), contribuiu 
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para a diminuição do coeficiente de consistência (K), quando comparados aos hidrogéis 

GALLBG 3% + BTCA. Entre as amostras contendo BTCA 20%, os valores de K foram muito 

próximos (tabela 17). Todas as amostras reticuladas apresentaram viscosidade superior às suas 

correspondentes não reticuladas, GALLBG 3% e GALLBG/PAA (60/40), confirmando o efeito da 

adição de ligações cruzadas no material. 
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Tabela 16. Parâmetros do modelo de Cross obtidos para os hidrogéis GAL e GAL/PAA reticulados com BTCA. 

Amostra η0 (Pa.s) η∞ (Pa.s) α (s1-n) m (1-n) n R2 

h_GALLBG + BTCA 5% 263 1.29 x 10-6 0,73 0,80 0,2 0,993 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 5%  93 7.00 x 10-7 0,31 0,78 0,2 0,999 

h_GALLBG + BTCA 10% 334 1.35 x 10-6 0,53 0,83 0,2 0,998 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10% 204 1.05 x 10-6 0,47 0,80 0,2 0,999 

h_GALLBG + BTCA 20% 152 9.60 x 10-7 0,64 0,69 0,3 0,997 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% 155 8.41 x 10-7 0,39 0,78 0,2  0,999 

 

 

Tabela 17. Parâmetros do modelo de Ostwald, relacionados à região da Lei da Potência nas curvas de fluxo dos hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA 

reticulados com BTCA. 

Amostra K (Pa.sn) n R2 

h_GALLBG + BTCA 5% 319 0,26 0,991 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 5% 146 0,31 0,994 

h_GALLBG + BTCA 10% 378 0,26 0,990 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10% 265 0,26 0,990 

h_GALLBG + BTCA 20% 148 0,37 0,995 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% 197 0,28 0,995 
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 Os espectros mecânicos dos hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA reticulados com BTCA 

podem ser visualizados na figura 54. Os módulos de armazenamento, G’ (ou elástico), e de 

perda, G’’ (ou viscoso), aumentaram em aproximadamente 2 ordens de magnitude quando os 

hidrogéis foram reticulados com BTCA, comparado com as amostras sem reticulação. Por sua 

vez, os módulos de armazenamento, G’ (ou elástico), e de perda, G’’ (ou viscoso), diminuíram 

em aproximadamente 2 ordens de magnitude quando o PAA foi adicionado, em todas as 

composições. O comportamento mecânico dos hidrogéis de GALLBG reticulado foi dependente 

da frequência e corroborou com resultados da literatura que discutem o comportamento 

reológico de polissacarídeos 56, 58, 235, 267-272.  

 Em todos os casos, o módulo G’ aumentou cerca de 3 ordens de magnitude, enquanto a 

variação no módulo G’’ não foi tão expressiva. Em baixas frequência (1 – 10 Hz), G’’ > G’ 

indicando um comportamento predominantemente viscoso, ou seja, o hidrogel comportou-se 

como líquido. Todas as amostras apresentaram uma região de entrecruzamento em uma 

determinada frequência onde G’ = G’’, indicando a ocorrência de uma transição entre os 

comportamentos elástico e viscoso. Após essa região, houve predominância da resposta 

elástica, uma vez que G’ > G’’ em todas as amostras. 

 A ocorrência de regiões de entrecruzamento nos experimentos oscilatórios dos hidrogéis 

está relacionada a tempos mais longos de relaxação das cadeias dos polímeros. O tempo de 

relaxação pode ser obtido a partir do inverso da frequência no ponto de entrecruzamento, e 

representa a liberação da energia necessária para que o sistema retorne ao seu estado de 

equilíbrio após ser esticado ou deformado em seu menor valor 53, 58. Os tempos de relaxação 

dos hidrogéis foram calculados e estão apresentados na tabela 18. Com o aumento da 

concentração do agente de reticulação (BTCA) de 5% para 10% nas amostras h_GALLBG + 

BTCA, o ponto de entrecruzamento diminuiu de 7 rad/s para 5 rad/s, resultando no aumento do 

tempo de relaxação. No entanto, quando a concentração de BTCA aumentou para 20%, o ponto 

de entrecruzamento aumentou de 5 rad/s para 15 rad/s, consequentemente ocasionando a 

redução no tempo de relaxação.  
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Tabela 18. Tempos de relaxação dos hidrogéis calculados a partir do ponto de entrecruzamento. 

Amostra 

Ponto de 

entrecruzamento 

(rad/s) 

Tempo de 

relaxação (s) 

h_GALLBG + BTCA 5% 7 0,14 

h_GALLBG /PAA (60/40) + BTCA 5% 11 0,09 

h_GALLBG + BTCA 10% 5 0,20 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10% 7 0,14 

h_GALLBG + BTCA 20% 15 0,06 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20% 8 0,12 

  

Ao comparar os hidrogéis GALLBG/PAA com suas respectivas amostras que não 

contiveram PAA, foi observado que a adição do polímero sintético às amostras contendo BTCA 

5% e 10% resultou no deslocamento do ponto de entrecruzamento para maiores valores de 

frequência, e consequentemente menores tempos de relaxação. Porém, o efeito contrário foi 

observado quando da adição de PAA aos géis contendo BTCA 20%, resultando em maiores 

tempos de relaxação (tabela 18). 

 O estudo de diferentes graus de reticulação em hidrogéis têm sido úteis para a obtenção 

de um material com morfologia e rigidez adequados à aplicação que se deseja. O aumento no 

grau de reticulação de um hidrogel resulta em um material mais rígido 271. Portanto, é 

fundamental a análise das propriedades mecânicas versus o grau de reticulação do hidrogel a 

fim de se obter um material relativamente forte e elástico o suficiente. Além disso, a adição de 

uma molécula que contribua para a formação de ligações de hidrogênio, como é o caso do PAA, 

pode aumentar a força do hidrogel 93. 
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Figura 55. Espectros mecânicos dos hidrogéis GALLBG e GALLBG/PAA reticulados com BTCA, 

obtidos com valores de tensão dentro do intervalo linear. 
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 Além da observação do perfil dos módulos elástico (G’) e viscoso (G”) versus a 

frequência angular (ω), a rigidez dos hidrogéis também pode ser avaliada através do fator de 

amortecimento ou tangente de perda (tan δ) em função da frequência de oscilação, a qual pode 

ser obtida através da razão G’’/G’ 53, 55, 57-58. Durante o ensaio dinâmico, uma deformação 

oscilatória (senoidal) é aplicada a amostra, e uma resposta do material (deformação ou tensão) 

é obtida. A deformação da fase angular (δ), ou deslocamento angular entre a deformação e a 

resposta também é medido (figura 55). A deformação da fase angular situa-se entre 0º e 90º. 

Em materiais puramente elásticos, as ondas de tensão e deformação estão dentro da fase (ou 

seja, δ = 0º), enquanto que a resposta puramente viscosa apresenta as duas ondas fora de fase 

(δ = 90º). Os materiais viscoelásticos, por sua vez, apresentam 0º < δ > 90º 53, 57.  A tan δ mede 

o amortecimento do material, tal como o amortecimento a vibração ou ao som. Por isso, a partir 

do comportamento da tan δ é possível inferir se o material se comporta mais como um sólido 

elástico (tan δ >1) ou como um fluido (tan δ ≤ 1) 53, 57. As tan δ de todos os hidrogéis estão 

apresentadas na figura 56. É possível notar que, com o aumento da frequência oscilatória, a tan 

δ de todos os hidrogéis diminui progressivamente (atingindo valores menores que 1), indicando 

que os sistemas se tornam mais rígidos por dependência da frequência angular aplicada.  Estes 

resultados confirmam a predominância do comportamento elástico, conforme referido 

anteriormente.  

  

 

Figura 56. Ilustração do fundamento de ensaios reológicos dinâmicos, com aplicação de uma 

deformação oscilatória (senoidal) e sua resposta, em função do tempo. (Adaptado de Yan 57) 
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Figura 57. Tan δ das amostras GALLBG + BTCA e GALLBG/PAA + BTCA em função da 

frequência angular. 

 

5.4.4. MORFOLOGIA 

 

 As morfologias obtidas por MEV dos hidrogéis GALLBG + BTCA e GALLBG/PAA + 

BTCA estão apresentadas nas figuras 57 e 58, respectivamente. 

 Após o processo de liofilização, a estrutura dos hidrogéis GALLBG + BTCA 

apresentaram-se homogêneas, caracterizando-se por um aspecto compactado e pouco poroso 

(figura 57). Especialmente, os hidrogéis que contém 5 % e 10 % de BTCA, apresentaram 

superfícies mais compactadas do que a amostra que contém 20 % de BTCA, que apresentou um 

aspecto esponjoso. 

 As amostras GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 5 % e GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10 

% apresentaram estruturas mais porosas e esponjosas que as suas amostras correspondentes que 

não contém PAA (figura 58). Já a amostra GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20 % apresentou-se 

mais compactada do que GALLBG + BTCA 20 % e ausente de poros. 

 Independente da presença ou não de PAA, todas as amostras que apresentaram 

porosidade foram caracterizadas pela presença de canais tridimensionais de diversas formas e 

tamanhos, correspondendo à morfologia de hidrogéis de galactomanana já citados na literatura 

206. Além disso, também apresentaram fibras finas entre os poros. Esta estrutura pode ter sido 

adquirida por efeito do processo de liofilização. 
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Figura 58. Fotomicrografia de MEV dos géis (a, b) h_GALLBG + BTCA 5 %, (c, d) h_GALLBG 

+ BTCA 10 %, e (e, f) h_GALLBG + BTCA 20 %. (Imagens a, c, e: magnificação x38, barra = 

200 µm; imagens b, d, f: magnificação x391, barra = 20 µm). 
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Figura 59. Fotomicrografia de MEV dos géis (a,b) h_GALLBG /PAA (60/40) + BTCA 5 %, (c,d) 

h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10 %, e (e,f) h_GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 20 %. 

(Imagens a, c, e: magnificação x38, barra = 200 µm; imagens b, d, f: magnificação x391, barra 

= 20 µm). 
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5.4.5. ENSAIO BIOLÓGICO 

5.4.5.1. CITOTOXICIDADE 

 

 O teste de citotoxicidade foi conduzido apenas nos hidrogéis que continham 10 e 20 % 

de BTCA, devido a estrutura dos materiais que permitiram melhor manipulação nos ensaios 

biológicos. Os resultados de citotoxicidade dos hidrogéis GALLBG + BTCA 10 %, 

GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 10 %, GALLBG + BTCA 20 % e GALLBG/PAA (60/40) + BTCA 

20 % estão apresentados nas figuras 59 e 60, respectivamente.  

 Conforme descrito nos capítulos anteriores, os resultados estão apresentados em função 

da atividade metabólica das células. Para os hidrogéis, o ensaio de citotoxicidade foi realizado 

de duas maneiras diferentes: 1) as células entraram em contato com o biomaterial, e 2) as células 

entraram em contato com o meio de cultura que ficou em contato com o biomaterial por 24 h. 

A amostra L929 foi o controle negativo para citotoxicidade utilizado e trata-se da própria 

linhagem celular em contato com a placa de 96 poços, indicando sobrevivência das células em 

100%. O DMSO (dimetil sulfóxido) foi usado como controle positivo para citotoxicidade, 

indicando a baixa taxa de sobrevivência celular, ou morte. 

 No primeiro ensaio, quando as células foram postas em contato direto com os hidrogéis, 

as amostras GALLBG + BTCA 10 % e GALLBG + BTCA 20 % apresentaram-se citotóxicas por 

terem indicado cerca de 30 % de redução na atividade metabólica (figura 59). Este resultado 

pode ter relação com a morfologia dos hidrogéis, uma vez que os hidrogéis que foram 

citotóxicos apresentaram estruturas menos porosas e mais compactadas do que as suas 

correspondentes contendo PAA, o que prejudicaria a mobilidade e o crescimento celular. 

 Diante disso, foi realizado o segundo ensaio a fim de se verificar se o efeito citotóxico 

estaria relacionado à liberação de algum composto químico relacionado com a degradação 

espontânea do biomaterial. Neste caso, o meio de cultura celular ficou em contato com os 

hidrogéis por 24 h. Posteriormente, os hidrogéis foram removidos do meio e, então, as células 

foram incubadas. Os resultados obtidos mostram que todos os meios de cultura que estiveram 

em contato prévio com os biomateriais não foram citotóxicos às células, demonstrando que a 

citotoxicidade dos hidrogéis não está relacionada à liberação de compostos tóxicos (figura 60). 

 Pode-se concluir, ainda, que a citotoxicidade foi independente do número de 

grupamentos –COOH presentes nas amostras, resultado contrário ao obtido na seção anterior. 

Portanto, é possível que a citotoxicidade no caso dos biomateriais compostos por GALLBG e 

PAA estejam relacionados tanto à morfologia quanto a natureza dos grupos funcionais 

disponíveis. 
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Figura 60. Taxa de sobrevivência celular após contato direto com o biomaterial. O (*) indica 

redução da atividade metabólica acima de 30%, associado ao efeito citotóxico. A amostra 

h_GALLBG + BTCA 10 %, h_GALLBG + BTCA 20 % provocaram diminuição da atividade 

metabólica inferior a 70% (eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato direto com as células 

L929. 

 

Figura 61. Taxa de sobrevivência celular após contato com meio de cultura que ficou em contato 

com o biomaterial por 24h. Nenhuma amostra provocou diminuição da atividade metabólica 

inferior a 70% (eixo ‘y’, valor tracejado) quando em contato direto com as células L929. 
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5.4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo foram produzidos hidrogéis de galactomanana contendo poli (ácido 

acrílico), reticulados com BTCA em diferentes concentrações. Os hidrogéis obtidos 

apresentaram-se densos e de viscosidade elevada, mas mantiveram sua capacidade de fluir a 

elevadas taxas de cisalhamento.  

 O ensaio reológico oscilatório mostrou que a adição do BTCA aos hidrogéis conferiu 

um comportamento elástico às amostras, quando submetidas a maiores frequências angulares. 

Esse dado corroborou com a teoria de que o BTCA causa a reticulação das cadeias da 

galactomanana, dando origem a amostras mais resistentes à aplicação de uma 

tensão/deformação. Ainda, foi possível observar que a amostra h_GALLBG/PAA (60/40), 

manteve a resposta viscosa durante todo o intervalo de frequência aplicado, o que leva a crer 

que a interação entre galactomanana e poli (ácido acrílico) não é forte o suficiente para conferir 

uma resposta elástica ao hidrogel. 

 Através da espectroscopia no infravermelho foi possível confirmar a ocorrência da 

reação de reticulação entre GALLBG e BTCA devido à presença do sinal referente à ligação éster 

entre os grupamentos -OH da GALLBG e os grupamentos –COOH do BTCA.  Assim como 

observado nos filmes GALLBG/PAA, a adição do PAA aos hidrogéis apresentou um sinal mais 

pronunciado na região de 1750 – 1700 cm-1, devido ao maior número de grupos ácidos 

carboxílicos livres provenientes do PAA. 

 A análise morfológica dos hidrogéis liofilizados mostrou que a presença do PAA nas 

amostras conferiu materiais com mais porosidade e rugosidade na superfície, do que os 

hidrogéis preparados apenas com GALLBG e BTCA. Este aspecto morfológico pode ter relação 

com a citotoxicidade conferida às amostras h_GALLBG + BTCA 10% e h_GALLBG + BTCA 

20%, as quais apresentam algumas cavidades e pouca porosidade, o que pode ser prejudicial 

para a viabilidade das células. Apesar disso, nenhum dos hidrogéis apresentou citotoxicidade 

associada a liberação de compostos químicos quando em contato prévio com o meio de cultura 

celular por 24 horas. 
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 As galactomananas obtidas de goma flamboyant (GALFLAM) e goma locusta (GALLBG), 

associadas a gelatina e ao poli (ácido acrílico), deram origem a filmes e hidrogéis com potencial 

aplicação na engenharia tecidual. A partir desses biomateriais foi possível realizar um estudo 

da relação estrutura-propriedade, onde a morfologia dos biomateriais apresentou-se como um 

fator muito importante sobre as propriedades de intumescimento em soluções aquosas, bem 

como sobre as propriedades mecânicas, reológicas e de citotoxicidade. A maioria dos 

biomateriais produzidos não apresentou citotoxicidade aos fibroblastos da linhagem L929 

obtidos de camundongos, assegurando sua segurança biológica e biocompatibilidade. 

 A presença de galactomanana em todas as blendas produzidas exerceu um efeito 

significativo sobre a alteração de propriedades mecânicas nos biomateriais. Além disso, sua 

presença também esteve associada ao aumento de proliferação e adesão celular. 

 Os filmes de GALLBG e poli (ácido acrílico) apresentaram a capacidade de responderem 

ao pH básico com elevado grau de intumescimento, o que confere a estes biomateriais a 

possibilidade de atuarem como uma estrutura resistente e flexível ao mesmo tempo, que se 

comporta de acordo com a natureza iônica do meio onde será empregado.  

 Os hidrogéis produzidos a partir de GALLBG e poli (ácido acrílico) apresentaram 

propriedades reológicas compatíveis com a de um material pseudoplástico capaz de ser 

espalhado em uma superfície e ali permanecer na forma de um filme. 

 Dada a importância das galactomananas em conferirem propriedades mecânicas 

atrativas, sua excelente capacidade de formação de filme, ausência de citotoxicidade e excelente 

capacidade de adesão celular, estes polissacarídeos são potenciais biomateriais para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros que venham contribuir para o aprimoramento da 

engenharia tecidual. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 
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 Esta tese originou três biomateriais compostos por galactomananas e suas blendas com 

gelatina e poli(ácido acrílico), os quais apresentaram propriedades promissoras para sua 

aplicação em engenharia tecidual. Diante disso, abaixo estão listadas algumas perspectivas de 

trabalhos futuros a partir dos resultados obtidos nesta tese: 

 

 Estudo do emprego de diferentes técnicas de reticulação e/ou agentes de reticulação aos 

filmes de gelatina e galactomanana; 

 Estudo reológico e dinâmico-mecânico dos filmes e hidrogéis de galactomanana e suas 

blendas; 

 Desenvolvimento e caracterização de matrizes eletrofiadas a partir de galactomananas 

com diferentes pesos moleculares; 

 Caracterização da superfície dos filmes de galactomanana e suas blendas, e o efeito 

dessa propriedade sobre o contato com células e tecidos biológicos; 

 Estudo da interação da superfície dos filmes de galactomanana e suas blendas com 

biomoléculas; 

 Aplicação dos filmes e hidrogéis de galactomanana e suas blendas como veículo de 

liberação controlada de fármacos, biomoléculas ou partículas micro- e sub-micrométricas; 

 Estudo e aplicação dos filmes e hidrogéis de galactomanana e suas blendas na medicina 

regenerativa para reconstituição de pele lesada; 

 Cultivo in vitro de células de diferentes linhagens sobre os biomateriais a base de 

galactomanana, desde ensaios toxicológicos até adesão, proliferação e diferenciação celular, 

a fim de constituir uma biblioteca de dados que seja útil para a aplicação direcionada desses 

biomateriais. 
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7.1. Espectros de FTIR-ATR dos filmes de gelatina/GALFLAM 

 

 

 

Figura 61. Espectros de FTIR-ATR dos filmes GALFLAM, GG 0,1, GG 0,5 e GEL. 
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Figura 62. Espectros de FTIR-ATR dos filmes GALFLAM, GG 0,1, GG 0,5 e GEL. 
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7.2. Espectros de FTIR-ATR dos filmes de GALLBG/PAA 

 

 

 

Figura 63. Espectros de FTIR-ATR dos filmes GALLBG/PAA (100/0) , GALLBG/PAA (60/40) e 

GALLBG/PAA (40/60), contendo BTCA ou BTCA e Tween 80 (BTTW). 
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7.3. Termogramas dos filmes GALLBG/PAA 

 

 

Figura 64. Termogramas dos filmes GALLBG e PAA. 
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Figura 65. Termogramas dos filmes GALLBG/PAA (100/0) + BTCA, GALLBG/PAA (80/20) + 

BTCA, GALLBG/PAA (60/40) + BTCA e GALLBG/PAA (40/60) + BTCA. 
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Figura 66. Termogramas dos filmes GALLBG/PAA (100/0) + BTTW, GALLBG/PAA (80/20) + 

BTTW, GALLBG/PAA (60/40) + BTTW e GALLBG/PAA (40/60) + BTTW. 


