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Resumo: Hidrogéis,redes poliméricas reticuladas capazes de absorver e reter grandes quantidades de líquidos 

aquosos, tem evoluído muito nos últimos anos, deixando de serem materiais inertes e se tornando materiais inteligentes. 

O fato de poderem ser preparados a partir diferentes polímeros (sintéticos e/ou naturais), nos dá uma flexibilidade na 

escolha dos materiais precursores, facilitando a preparação de hidrogéis com as mais diferentes características. Com 

base nisso, objetivou-se neste trabalho desenvolver hidrogéis e hidrogéis compósitos, a partir da mistura de um 

polímero sintético e um natural e a incorporação de uma carga, para a formação de um potencial biomaterial. O material 

utilizado como carga foi o pó de osso bovino, constituído da fase inorgânica (hidroxiapatita) e fase orgânica (colágeno). 

Os materiais obtidos foram caracterizados por análises de DRX, FTIR, TGA ea capacidade de absorção de líquidos 

foram avaliadas por meio de ensaios de intumescimento. 
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Development of hydrogels composites for potential use as Biomaterials 

 
Abstract: Hydrogels, three-dimensional polymer networks that can absorb and retain impressive amounts of liquid, 

have shown a remarkable evolution in the past years. Since their first description, the hydrogels have replaced their inert 

characteristic by smart properties, which help enlarging the range of applicability of such soft materials in different 

fields. Hydrogels had been prepared from various polymers (including synthetic or natural or both), which allows 

obtaining materials with unique and desirable properties. This work deals with the preparation of hydrogels and 

hydrogel composites based on a synthetic/natural hybrid polymer network filled with bovine bone powder, which is 

composed mainly by hydroxyapatite (as inorganic phase) and collagen (as organic phase). The resulting materials were 

characterized by DRX, FTIR and TGA analyses. Additionally, water uptake capacity was estimated for both hydrogels 

and hydrogels composites samples by swelling assays. 
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Introdução 

Biomateriais são sistemas que tratam, aumentam ou substituem qualquer órgão, tecido ou 

função do corpo; também podem ser materiais sintéticos ou naturais, sólidos ou líquidos, utilizados 

em dispositivos médicos
1
. Dentre os materiais com potencial aplicação no campo dos biomateriais 

podemos destacar os hidrogéis; estruturas porosas hidrófilas que podem apresentar, por exemplo, 

propriedades específicas para este tipo de aplicação, como baixa citotoxicidade, adesão celular, 

podendo até estimular o crescimento de células e tecidos. Mas para tais fins, ainda precisam de 

aperfeiçoamento em suas funções biológicas e propriedades mecânicas
2
. 
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Hidrogéis são estruturas reticuladas, com capacidade de absorver e reter grandes volumes de 

líquidos aquosos, mantendo sua forma estrutural. Apresentam boa elasticidade, robustez e 

estabilidade mecânica; todos estes atributos o tornam um ótimo candidato a biomaterial, sendo o 

primeiro sintetizado para aplicações no corpo humano. Podem ser preparados a partir dos mais 

diferentes tipos de polímeros, (sintéticos ou naturais) nos possibilitando preparar hidrogéis com as 

mais diversas características
3-4

. Quanto às formulações podem ser formados a partir de reticulações 

químicas ou físicas, destacando-se o método de freezing-thawing. Este método consiste em 

submeter o hidrogel a vários ciclos de congelamento-descongelamento, promovendo a formação de 

pontos de reticulação sem a presença de um agente químico. Sua principal vantagem é produzir 

hidrogéis com elevada resistência mecânica, boa elasticidade e alto grau de intumescimento
3
. 

Dentre os polímeros que tem sido utilizado no design de novos biomateriais o poli(álcool 

vinílico) (PVA),tem se destacado devido assuas interessantes e desejáveis propriedades 

(biodegradabilidade, atóxico, bioadesividade, entre outras).É utilizado em várias aplicações 

biomédicas como, na formulação de lentes de contato, implantes de cartilagem, curativos de 

queimaduras, entre outros
5-6

.Outro proeminente polímero no desenvolvimento de novos 

biomateriais é o sulfato de condroitina (SC), um biopolímero pertencente à classe dos 

glicosaminoglicanos que consiste de unidades de ácido D-glucurônico ligadas às unidades N-acetil-

D-galactosamina. Este biopolímero é extraído comercialmente da cartilagem e tecidos de diferentes 

animais (bovinos, suínos, peixes e aves).
7
 O SC apresenta várias bioatividades, como, por exemplo, 

atua no desenvolvimento do sistema nervoso central, na cicatrização de feridas, em processos 

inflamatórios decorrentes de artrite e artrose, entre outros.  

Levando em consideração as características atrativas que ambos os polímeros acima 

descritos apresentam para o desenvolvimento de novos biomateriais, neste trabalho foi preparado 

um novo hidrogel baseado em PVA/SC utilizando o método de freezing-thawing. Ainda, para 

ampliar a potencialidade deste hidrogel em aplicações biomédicas, pó de osso bovino (POB) foi 

incorporado na formulação mesmo. O osso bovino é constituído de uma mistura de compostos de 

origem inorgânica (hidroxiapatita) e orgânica (colágeno). Mesmo sendo este um dos principais 

resíduos de descarte de frigoríficos, o mesmo tem sido utilizados em várias aplicações biomédicas, 

entre elas enxertos ósseos, crânio-maxilo-faciais e odontológicas.
8
 

 

Experimental 

Preparo e caracterização do pó de osso (POB) 

Inicialmente as frações de osso bovino (femoral) foram limpas manualmente, com o objetivo 

de retirar todos os traços macroscópicos de ligamentos, músculo e cartilagem. Depois de imersos 

em água destilada a 100 °C por 2,5h, resfriados e mergulhados em uma solução alcóxida (etanol e 

hidróxido de potássio) por 12h. Em seguida, sonicados por 15 min em banho de ultrassom contendo 

acetona, para remover algum material graxo restante. Já limpo, foi seco em estufa a temperatura de 

100 °C por 24h e moído em um moinho de bolas. O pó obtido foi separado granulometricamente 

utilizando uma peneira de 80 mesh (< 180 µm) e caracterizado por espectroscopia de infravermelho 

com transformada de Fourier (FT-IR) e análises de Difração de Raios-X (DRX) e termogravimetria 

(TGA). 

 

Preparo dos hidrogéis compósitos de PVA/SC/POB 

Os hidrogéis compósitos de PVA/SC/POB foram preparados utilizando-se o método de 

freezing-thawing. Primeiramente solubilizou-se certa quantidade de PVA em água destilada (0,15 % 

m/v) sob agitação magnética e aquecimento a 75 °C por 12h. Preparada uma segunda solução (0,30 

% m/v), onde certa quantidade de SC foi solubilizada em água destilada sob agitação magnética e 

temperatura ambiente por 12 h. As duas soluções foram misturadas e mantidas sob agitação por 

aproximadamente 1h a temperatura ambiente até completa homogeneização. Após a solução foi 
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levada ao freezer a temperatura de -20 °C; ao passar-se aproximadamente 16h de congelamento, 

retirou-se o hidrogel do freezer e deixou-se a temperatura ambiente a fim de que descongelasse. 

Fez-se 5 ciclos de congelamento/descongelamento sucessivos da amostra. Ao final dos ciclos, o 

hidrogel formado foi mergulhado em uma solução de KCl (0,5M) por 30 min e em água destilada 

por mais 30 min, e ao final seco em estufa a 50 °C por 24h. Utilizando-se desta mesma 

metodologia, foram preparados hidrogéis compósitos de 0%, 1%, 5% e 10% (m/m) de POB nas 

suas respectivas formulações. Os materiais obtidos foram caracterizados por FTIR, DR-X, TGA e 

teste de intumescimento. 

 

Resultados e Discussão 

Analisando a Fig. 1a, a qual apresenta o padrão de difração obtido para o POB, observa-se a 

presença dos picos de difração característicos da hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)), sendo o primeiro 

por volta de 25,6° e o segundo 31,9°, que são designados pelos planos de reflexão (002) e (211), 

respectivamente. Ainda, picos de difração em 2θ igual a 32,4° (112) e 33,0° (300) também podem 

ser observados. 

 

 
Figura 1.(a) Padrão de difração e (b) espectro de FTIR do POB. 

 

O padrão de difração obtido para o POB demonstra que a fração orgânica, que compõe o 

osso bovino (colágeno) interfere no padrão de difração da hidroxiapatita, uma vez que esta 

apresenta alta cristalinidade e picos de difração bem definido. Com a presença de uma fração 

orgânica e outra inorgânica, observa-se que o difratograma apresentado na Fig. 1a apresenta além 

dos picos atribuídos a hidroxiapatita um halo próximo a 2θ = 21° e picos não definidos em toda 

faixa de varredura.Isto confirma que o conteúdo total sólido do osso bovino é composto tanto por 

compostos inorgânicos como por orgânicos.Na Fig. 1b, verifica-se as bandas características dos 

compostos presentes na estrutura da hidroxiapatita a partir do espectro de FT-IR. Bandas 

características de grupamentos fosfato (PO4
3-

) (1110 e 900 cm
-1

) e carbonatos (CO3
2-

) (1454 cm
-1

), 

para o colágeno (com deformação axial da ligação C=O, comprimento de onda em 1622 cm
-1

). 

Ainda pode ser observado uma banda larga em 3286 cm
-1

 referente às moléculas de água estruturais 

ou adsorvidas.
10

A partir do POB obtido foram preparadas amostras de hidrogéis compósitos de 

PVA/SC/POB (1-10%). A Fig. 2a apresenta os espectros de FTIR para PVA, SC e POB, enquanto 

que a Fig. 2b apresenta os espectros dos hidrogéis compósitos, respectivamente.  
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Figura 2.Espectros de FTIR (a) POB, PVA e SCe (b) dos hidrogéis. 

Comparando os espectros de FTIR dos materiais precursores (Fig. 2a) com os espectros dos 

hidrogéis (Fig. 2b), pode-se notar que os hidrogéis apresentam várias bandas características dos 

materiais utilizados para sua preparação; confirmando assim que são constituídos por estes. 

Inicialmente, observa-se que todos os espectros apresentam uma banda em 3280 cm
-1

(referente às 

moléculas de água estruturais ou adsorvidas). Através do hidrogel PVA/SC (0% POB) pode-se 

observar as bandas características de seus componentes, 2016 cm
-1

 (estiramentos da ligação C-H e 

grupos alquila), 1422 cm
-1

 (deformação no plano C-H dos grupos CH2, vibração das ligações C-O-C 

dos grupos acetato não hidrolisados e deformação no plano dos grupos OH) e em 1088 cm
-

1
(vibrações das ligações C-O) referentes ao PVA. Em 1650 cm

-1
 (grupo amida e estiramento da 

ligação C-O) referente ao SC. Os espectros dos hidrogéis PVA/SC/POB1, 5 e 10 % apresentam uma 

maior intensidade nas bandas em 1088 cm
-1

 (grupamento PO4
3-

) e1454cm
-1

(grupamento CO3
2-

) 

referentes ao POB, podendo notar que estas acabam ficando sobrepostas com as bandas referentes 

aos seus materiais precursores as dando assim intensidades maiores. 

 
Figura 3.Curvas de TG obtidas para PVA/SC/POB(1-10%). 

 

A partir das curvas TG (Fig. 3) observa-se que o primeiro estágio de perda de massa se dá na 

faixa de temperatura de 100 - 150 °C, e corresponde a perda de água e compostos voláteis pelas 

amostras. Em temperaturas de 150 °C tem-se perdas significativas dos componentes dos hidrogéis 

como, em 216 – 218 °C PVA e 240°C SC, chegando a 94% em massa da amostra. Quando a 

temperatura alcança os 300°C há uma queda brusca da massa, devendo-se ao fato de que a partir de 

205 °C a 500°C tem-se a decomposição do POB (provável perda de matéria orgânica e água 

estrutural).Ao final, na temperatura de 500 °C restam de 11-27% em massa dos hidrogéis, 

considerando-se que sobrou apenas compostos inorgânicos (hidroxiapatita).
8-10

 

A capacidade de absorção de líquidos foi avaliada por meio de ensaios de intumescimento, 

estes têm como objetivo determinar o máximo de absorção em função da porcentagem de carga 

presente nos hidrogéis. Para isto, o ensaio foi realizado com uma solução de PBS (solução tampão 
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fosfato salina - pH 7,45) a temperatura de 37 °C sem agitação, onde se deixou os hidrogéis imersos 

por 24h. Utilizou-se a equação Eq. 1 para determinar a porcentagem de intumescimento (SD) dos 

hidrogéis.  

 

100
)(

x
Ms

MsMi
SD


   (1) 

 

onde Mi é amassa intumescida; Msa massa seca. 

O hidrogel com 1% POB foi o que mostrou uma melhor porcentagem de intumescimento, de 

312,22% ± 18,4%, e o que apresentou uma menor taxa de intumescimento foi o com teor de POB 

de 10%, de 247,01% ± 27,4%. Este valor de desvio padrão nos mostra que a amostra é de série 

heterogênea. A esta grande diferença de valores atribui-se o fato de que quanto maior a quantidade 

de POB incorporada menor será os espaços para entrada das moléculas de PBS.
11

 

 

Conclusões 

O POB foi preparado utilizando um método desenvolvido em nosso laboratório e 

caracterizado pelas técnicas de FTIR e DRX, e seus resultados mostraram que este é formado por 

compostos orgânicos (colágeno) e inorgânicos (hidroxiapatita). Diferentes quantidades de POB 

foram incorporadas a um novo hidrogel desenvolvido, resultado em materiais compósitos. Estes 

foram caracterizados através de FTIR e TGA; podendo confirmar que os materiais são de fato 

constituídos pelos seus materiais de síntese através das suas bandas características e, temperatura de 

decomposição. Com o princípio de aplicar estes materiais em substratos para cultivo e regeneração 

de células e tecidos, realizou-se o ensaio de intumescimento. Com o propósito de avaliar o quanto 

de líquidos, como o PBS (que imita o pH do plasma humano) estes conseguem absorver. No futuro 

mais testes, como mecânicos e biológicos, serão feitos com o objetivo de se encontrar uma boa 

aplicabilidade ao material e mais características sobre eles. 
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