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Resumo: A modificação química de filmes de polipropileno (PP) pode ser explorada para a preparação de materiais 

com características inovadoras, como por exemplo, na utilização em engenharia de tecido ósseo. A síntese de grupos 

maleimidas (MI) na superfície de PP foi realizada para posteriormente polimerizar metacrilato de glicidila (GMA) e 

crescer nanopartículas de hidroxiapatita (n-HA) pelo método de biomimetização (MB) em fluido corporal metaestável 

(SBF), por 7, 14 e 21 dias. As etapas de modificação foram confirmadas por espectroscopia de infravermelho (FTIR) e 

a síntese de n-HA por FTIR, difratometria de Raios-X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de energia dispersiva (EDS). Os filmes submetidos em SBF por 14 e 21 dias apresentaram superfície 

totalmente recoberta por n-HA. A interação de pré-osteoblastos com os filmes após 48 horas de cultura celular foi 

avaliada morfologicamente por MEV. Os resultados demonstram que as células sobre os filmes contendo n-HA 

apresentaram espraiamento e número de filopódios semelhantes ao controle, sendo que os filmes que contem maiores 

quantidades de n-HA parecem ter maiores conexões entre os filopódios das células e aparentam ter a superfície 

recoberta com maior densidade celular. 
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Synthesis of Hydroxyapatite Nanoparticles onto Modified Polypropylene Surface to be used in 

Bone Tissue Engineering 

 
Abstract: Chemical modification of polypropylene (PP) films can be explored to prepare innovative materials, for 

instance materials which can be used in tissue engineering application. The maleimide synthesis onto PP films was 

made for later polymerizes glycidyl methacrylate (GMA) and to grow up hydroxyapatite nanoparticles (n-HA) by 

biomimetization method (BM) in metastable simulated body fluid (SBF) for 7, 14 and 21 days. The modification steps 

were proved by infrared spectroscopy (FTIR) and the n-HA synthesis evidenced by X-ray difratometry (XRD), 

scanning electronic microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS). PP films exposed to SBF for 14 and 

21 days showed n-HA on all over the films surface. The interaction of pre-osteoblasts with the films after 48 hours was 

evaluated by SEM. The results demonstrate that cells on the surface of n-HA films showed spreading, and number of 

filopodia similar to the control, wherein the films with greater amount of n-HA appear to have higher filopodia 

connections between the cells and appear to have its surface covered with higher cell density. 
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Introdução 

A síntese de n-HA em SBF, com composição de sal inorgânico semelhante ao do de plasma 

sanguíneo humano, facilitam a incubação, nucleação espontânea e crescimento de n-HA 

carbonatadas semelhantes à biológica, em pH e temperatura adequados. Esta metodologia de síntese 

de n-HA é denominada método biomimético (MB) [1]. 

A presença de uma camada de apatita carbonatada formada pelo MB na superfície de 

diferentes materiais promoveu a diferenciação celular (in vitro) em um sistema de cultura de 

células, do tipo condrócitos e induziu a diferenciação de células osteogênicas e subsequente 

aposição da matriz óssea, de forma que os materiais apresentaram forte ligação ao osso [2]. Assim, 

materiais contendo hidroxiapatita obtida pelo MB são promissores frente a cultura de células ósseas. 

O PP é um bom candidato como substrato para a síntese de n-HA em sua superfície, pois 

possui muitas vantagens, como biocompatibilidade, boa resistência à corrosão e excelentes 

propriedades mecânicas [3]. No entanto, os substratos necessitam possuir grupos funcionais 
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específicos em sua superfície, uma vez que estes desempenhem um papel decisivo na nucleação e 

crescimento de n-HA, permitindo que a nucleação aconteça de forma mais homogênea, uma vez 

que o sucesso de alguns implantes são exclusivamente referentes as propriedades químicas e físicas 

da superfície [4].  

O desenvolvimento de camadas poliméricas finas ligadas covalentemente à superfície de 

materiais sólidos é uma alternativa para a inserção de grupos funcionais reativos para utilização na 

nucleação de n-HA. A síntese destas camadas pode ser realizada por meio da polimerização de 

monômeros em solução iniciada por grupos MI ancorados na superfície de PP, haja visto que os 

grupos MI possuem forte característica elétron-aceptor, sendo promissores para atuar como 

iniciadores, quando expostas à radiação UV [5]. 

O objetivo geral do presente trabalho foi sintetizar nanopartículas de hidroxiapatita pelo 

método biomimético na superfície de polipropileno quimicamente modificado para utilização como 

substratos frente a cultura de células ósseas. 

Experimental  
Síntese de grupos maleimida na superfície de polipropileno 

A síntese de grupos MI na superfície de PP foi realizada de acordo com Cellet e 

colaboradores [6] e será descrita brevemente. A primeira etapa de síntese foi a inserção de anidrido 

maleico (AM) na superfície do PP. Filmes de PP virgem foram imersos em 80 mL de anidrido 

acético (AA) contendo 4,0 g de AM. A temperatura do sistema foi mantida a 100 ºC e com agitação. 

Em seguida, foi adicionado 0,44 g de peróxido de benzoíla, permanecendo sob agitação por mais 6 

h. As amostras foram lavadas em Soxhlet com acetona por 12 h. Após, os filmes enxertados com 

AM foram imersos em 50 mL de etilenodiamina durante 5 h a 100 ºC. Ao término das 5 h os filmes 

foram lavados em Soxhlet com acetona e posteriormente com água. Então, os filmes amino 

funcionalizados, foram imersos em solução de 2,0 g de AM em 30 mL de clorofórmio sob refluxo 

por 24 h. Ao término da reação os filmes foram lavados exaustivamente com água. Logo após, para 

formação de MI, os filmes foram imersos em 30 mL de AA contendo 0,1 g de acetato de sódio e 

mantidos a 60 ºC por 24 h. Após o término da reação os filmes foram lavados em água por 48 h, em 

Soxhlet. 

Polimerização de metacrilato de glicidila (GMA) iniciada via grupos MI suportados sobre PP 

Os filmes contendo grupos MI foram colocados em cubetas de quartzo com espessura de 0,1 

mm sendo estas preenchidas com solução de GMA, 1,14 mM, em THF. As cubetas foram expostas 

a radiação UV proveniente de uma lâmpada de mercúrio com potência de 250 W. As cubetas foram 

dispostas a 35 cm da lâmpada em quatro tempos diferentes de polimerização, 30, 45, 60 e 90 min. 

Os filmes foram ultrassonicados em acetona e lavadas em extrator do tipo Soxhlet. 

Aminação da superfície de PP funcionalizada com GMA (PP-PGMA-Amin) 

Os filmes contendo PGMA após 90 minutos de fotopolimerização foram imersos em 8 mL 

de etilenodiamina durante 24 h a 50 ºC. Em seguida os filmes foram lavados em Soxhlet com 

acetona por 24 h. 

Síntese de n-HA pelo MB na superfície dos filmes PP-PGMA-Amin 

A síntese de n-HA in situ foi realizada em SBF 1,5 M, preparado de acordo com Kokubo e 

colaboradores [7]. Os filmes PP-PGMA-Amin foram imersos em solução 0,1 M de CaCl2 a 37ºC 

sob agitação por 3 dias. A solução de CaCl2 foi renovada a cada 24 h. Em seguida os materiais 

foram imersos em 50 mL de solução SBF 1,5 M a 37ºC em agitação por 7, 14 e 21 dias. A solução 

foi renovada a cada 48 h. Após o material foi lavado com água e seco em dessecador. 

Ensaio de viabilidade celular de pré-osteoblastos 

A cultura de pré-osteoblastos MC3T3-E1 sobre os filmes foi realizada após atingir 90% de 

confluência. Para o ensaio, 100 µL de uma suspensão de células pré-osteoblastos, contendo 1x105 

células/mL em meio de cultura celular foram adicionados às superfícies dos filmes em uma placa de 

cultura celular de 24 poços. Lamínulas de vidro foram utilizadas como controle de crescimento 

celular. Seguiu-se uma incubação em estufa úmida a 37ºC com atmosfera de 5% de CO2 durante 48 

h. Aspirou-se o meio de cultura, sem tocar o fundo dos poços e os filmes. Em seguida, adicionou-se 

1 mL de solução tampão fosfato pH 7 (PBS) por poço. Após 10 minutos, removeu-se o PBS e foi 
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adicionado 1 mL por poço de solução de glutaraldeído 2,5% em tampão cacodilato (fixador). Na 

sequência, a placa de cultura celular foi incubada a 5oC por 1 h. O fixador foi retirado e 1 mL de 

PBS foi adicionado de encontro às paredes dos poços. A desidratação das amostras foi realizada 

utilizando uma série crescente de várias concentrações de etanol, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 

90% e 100% de etanol. Após a desidratação, as células foram mantidas em etanol 100% até serem 

colocadas em hexametildisilazano (HMDS). Para a secagem em HMDS, o etanol 100% foi retirado 

dos poços e foi adicionado HMDS, por três vezes consecutivas, para garantir que todo o etanol foi 

eliminado, em seguida, a placa de cultura celular foi mantida em capela por 12 h para evaporação 

total do HDMS.  

Todos os efluentes gerados na parte experimental foram tratados de acordo com as normas 

de tratamento de resíduos da ABNT. 

 

Resultados e Discussão 

Polimerização de metacrilato de glicidila (GMA) iniciada via grupos MI suportados sobre PP 

Os espectros de FTIR-ATR dos filmes contendo MI após a polimerização de GMA são 

apresentados na Figura 01.I (c), (d), (e) e (f). Podem ser visualizadas as bandas em 1726 cm-1 e 

1141 cm-1 referentes a carbonila de éster do PGMA e a ligação C-O do anel epóxido 

respectivamente, em 753 cm-1 característico de deformação do anel epóxido, e a ausência da banda 

em 1640 cm-1, referente ao estiramento C=C dos monômeros de GMA, confirmando a 

polimerização. Ainda é possível observar um aumento da intensidade dos picos com o aumento do 

tempo de fotopolimerização, caracterizando um aumento da espessura da camada polimérica 

formada sobre a superfície dos filmes [8].  

Aminação da superfície de PP funcionalizada com GMA (PP-PGMA-Amin) 
Na Figura 01.II são apresentados os espectros de FTIR-ATR do filme PP-PGMA com 90 

min de radiação UV (a) e do filme PP-PGMA-Amin (b). Na Figura 01.II (b) é possível observar o 

surgimento de bandas em 3357 cm-1 e 3298 cm-1 referentes a estiramento N-H de amina e as bandas 

em 1648 cm-1 e em 1567 cm-1 referentes a deformação N-H de amina primária. Ainda é possível 

observar as bandas em 1321 cm-1 referente a estiramento C-N e em 1050 cm-1 característica de 

estiramento C-O de álcoois, comprovando assim que foi possível funcionalizar a superfície dos 

filmes PP-PGMA com grupos amina e álcoois [8]. 
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Figura 01. Espectros de FTIR-ATR (I) dos filmes de PP (a), PPMAL (b) e após a fotopolimerização de 

GMA por 30(c), 45(d), 60(e) e 90(f) minutos de irradiação UV. (II) do filme PP-PGMA após a 

fotopolimerização por 90 minutos (a) e do filme PP-PGMA-Amin (b). 

Síntese de n-HA pelo MB na superfície dos filmes PP-PGMA-Amin 

A partir dos espectros de FTIR dos filmes após imersão em SBF, Figura 02.I, é possível 

observar mudanças consideráveis logo nos primeiros 7 dias de imersão. As bandas características de 

deformação e estiramento de N-H de amina têm suas intensidades diminuídas e o surgimento de 

novas bandas são observadas. As principais bandas características são evidenciadas na região de 

1015 cm-1 referente a estiramento assimétrico dos grupos PO4
3- e em 1645 cm-1corresponde às 
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vibrações de flexão dos grupos O-H, ambos característicos de HA. Ainda é possível observar o 

surgimento das bandas em 1457 cm-1 e em 1416 cm -1, características de carbonato com modo de 

vibração ν3, e em 876 cm-1 também referente a íons carbonato, no entanto com modo de vibração ν2, 

o que comprova que as n-HA sintetizadas em SBF na superfície do PP contém carbonato em sua 

estrutura, assim como as n-HA biológicas [9]. 

Os difratogramas de Raios-X para os filmes PP-PGMA-Amin imersos em SBF são 

apresentados na Figura 02.II. Com apenas 7 dias em SBF, nenhum efeito de difração referente a 

fase inorgânica foi observado, mostrando que 7 dias de imersão em SBF não é suficiente para a 

formação de uma camada homogênea de n-HA. Após 14 e 21 dias de imersão, picos de difração 

característicos da fase cristalina de n-HA são claramente observados, em 2θ igual a 29,3º; 31,8º; 

47,0º e 49,8º, referentes aos planos cristalográficos (210), (211), (222) e (213), respectivamente, 

comprovando que n-HA foram sintetizadas na superfície dos filmes [10]. 
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Figura 02. I- Espectros de FTIR dos filmes PP-PGMA após a fotopolimerização por 90 minutos (a) e após 

a imersão em SBF por 7 (b), 14 (c) e 21 (d) dias. II-Difratogramas de Raios-X para os filmes PP-PGMA-

Amin (a) e para os filmes imersos em SBF por 7 (b), 14 (c) e 21 (d) dias. 

As morfologias dos filmes caracterizadas por MEV são condizentes com os espectros de 

FTIR-ATR e com os difratrogramas de Raios-X. O filme PP-PGMA-Amin, Figura 03 (d) é muito 

diferente dos filmes PP-GMA-Amin imersos em SBF. Após 7 dias, o filme apresentou crescimento 

parcial de n-HA na superfície. No entanto, para os filmes após a imersão em SBF por 14 e 21 dias, a 

superfície está totalmente coberta por n-HA. As micrografias ilustradas na Fig. 03 (a), (b) e (c) 

mostram que o revestimento é caracterizado por uma camada densa contendo glóbulos dispersos. A 

morfologia da camada de n-HA formada na superfície dos filmes é muito semelhante à dos 

revestimentos obtidos em outros materiais relatados na literatura, também utilizando SBF [11]. 

 

                        
Figura 03. Micrografias de MEV para os filmes PP-PGMA-Amin após imersão em SBF por 7 (a), 14 (b) e 

21(c) dias e para o filme PP-PGMA-Amin (d). 

 

Mapeamentos por Energia Dispersiva de Raios-X da fratura do filme PP-PGMA-Amin 

imerso em SBF por 21 dias pode ser observado nas micrografias de MEV, Figura 04. É nítida a 

formação da camada de n-HA na superfície do filme, bem como a interface existente entre o PP e a 

camada de PGMA sintetizada. As imagens de mapeamento mostram que somente a camada 

superficial é formada pelos elementos cálcio (vermelho) e fósforo (azul), enquanto que todo o resto 

do filme não apresenta nenhum destes elementos, comprovando assim a síntese de n-HA somente 

na superfície do filme. 
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Figura 04. Mapeamento da micrografia de MEV da fratura do filme PP-PGMA-Amin imerso em SBF por 

21 dias.  

Micrografias de MEV também foram realizadas para avaliar os filmes frente ao crescimento 

de pré-osteoblastos. A Figura 05 mostra as imagens dos filmes PP-PGMA-Amin imersos em SBF 

por 7 (a), 14 (b) e 21 (c) dias, após 48 h de cultura celular. Todos os filmes propiciaram a adesão e 

proliferação dos pré-osteoblastos, sendo que o filme com maior quantidade de n-HA, Fig 05 (c), foi 

o que aparentou ter melhor desempenho, no qual foi possível observar uma maior densidade celular 

sobre o mesmo, quando comparado às demais condições e ao controle. 

    
Figura 05. Micrografias de MEV com a morfologia de MC3T3-E1 cultivados por 48 h sobre os filmes PP-

PGMA-Amin imersos em SBF por 7 (a), 14 (b) e 21 (c) dias. 

Conclusões  

Camadas poliméricas de poli(metacrilato de glicidila) ligadas covalentemente à superfície do 

PP foram sintetizadas com êxito através de reação de fotopolimerização iniciada pelos grupos MI 

suportados na superfície do PP. A modificação do PP-PGMA inserindo grupos amina e álcoois na 

superfície possibilitou gerar grupos funcionais adequados para nucleação e posterior formação de n-

HA. A síntese de n-HA na superfície dos filmes imersos em SBF por 7, 14 e 21 dias foi efetiva e 

promoveu a adesão e proliferação de pré-osteoblastos, Assim, os materiais sintetizados neste 

trabalho são promissores para utilização na engenharia de tecidos ósseo, visando a utilização dos 

mesmos como implantes para regeneração óssea. 
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