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RESUMO 

 

Ao longo dos últimos anos, Sr2+ tem sido aplicado em estudos in vitro e in vivo como um 

importante agente para o estímulo de osteogênese. Dessa forma, a criação de matrizes 

bioativas contendo Sr2+ é uma tendência na área de modificações de superfícies metálicas 

para aplicações em implantes de substituição óssea. Nesta dissertação, desenvolvemos 

sistemas bioinspirados que possam atuar como carreadores de Sr2+ em biomateriais. Na 

primeira parte, superfícies de Ti foram modificadas com filmes híbridos contendo SrCO3 

e ou CaCO3. A formação dos filmes híbridos foi mediada pela deposição de filmes 

Langmuir-Blodgett sobre superfícies de Ti. Essas matrizes altamente organizadas 

atuaram como molde para a deposição de filmes híbridos contínuos e homogêneos sobre 

as superfícies. A resposta biológica desses materiais foi avaliada por cultura de 

osteoblastos in vitro, indicando que os materiais não são tóxicos e, em especial, que a 

associação entre SrCO3 e CaCO3 dá origem a recobrimentos com composição e 

propriedades superficiais otimizadas que induzem melhores respostas osteogênicas. Na 

segunda parte, foi sintetizado um novo complexo entre morina e Sr2+. A estrutura desse 

complexo foi inspirada no fármaco ranelato de estrôncio, um dos compostos mais 

utilizados para o tratamento da osteoporose. Dessa forma, aliamos a propriedade 

antioxidante da morina, um flavonóide natural, e a atividade osteogênica do Sr2+ para 

desenvolver um novo composto bioativo. A estrutura do complexo morina-Sr2+ foi 

caracterizada por diferentes técnicas espectroscópicas, onde determinamos que a 

complexação ocorre com a estequiometria 1:1. Visando o desenvolvimento de 

recobrimentos bioativos para superfícies metálicas, estudamos também a complexação 

entre morina e Sr2+ em monocamadas de Langmuir. Através da caracterização físico-

química das monocamadas contendo morina na presença de Sr2+, observamos que é 

possível formar multicamadas auto-organizadas contendo o complexo morina-Sr2+ sobre 

superfícies sólidas. Essas matrizes mostram-se promissoras para uso em modificações de 

superfícies com propriedades osteogênicas. Por fim, o último sistema apresentado nessa 

dissertação é a criação de matrizes auto-organizadas de colágeno tipo I, mimetizando a 

organização hierárquica dessa proteína no tecido ósseo. Para isso, a auto-organização das 

fibrilas de colágeno sobre superfícies sólidas foi mediada por um processo onde o 

substrato é lentamente emerso de uma solução contendo moléculas de colágeno. Essa 

emersão faz com que forças competitivas (fricção e tensão superficial) atuem na interface 

sólido-líquido-ar e promovam o alinhamento das fibrilas de colágeno auto-organizadas 

no menisco da solução/substrato. A estrutura dos filmes finos assim formados foi 

caracterizada e mostrou-se ser dependente da concentração, pH e força iônica da solução 

de colágeno. Filmes de colágeno altamente orientados formados por essa metodologia 

poderão ser utilizados como sistemas carregadores de Sr2+ através da biomineralização 

de hidroxiapatita. Por fim, nessa dissertação foram apresentados três sistemas distintos 

com um ponto comum: a atuação como matrizes carreadoras de Sr2+. Por meio da densa 

caracterização da composição e das propriedades superficiais, mostramos que esses 

sistemas são promissores para o uso como recobrimentos bioativos sobre superfícies de 

Ti. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

In the past few years, Sr2+ has been described to play a fundamental role on the bone 

osteogenesis, as demonstrated by in vitro and in vivo studies. Therefore, the design of 

bioactive coatings containing Sr2+ is an interesting approach to modify metallic implants 

for bone regeneration. Herein, we described the development of bio-inspired systems to 

act as carriers of Sr2+ in biomaterials. In the first section, Ti surfaces were modified by 

hybrid films containing SrCO3 and or CaCO3. The formation of hybrid films was 

mediated by the deposition of Langmuir-Blodgett films on the Ti surfaces. Those matrices 

act as a template for the organized nucleation and growth of biominerals. By this 

methodology, continuous and homogeneous thin films were formed on the Ti surfaces. 

The biological response was accessed by in vitro osteoblasts culture.  The hybrid films 

were nontoxic to the osteoblasts and we observed that the association of SrCO3 and 

CaCO3 resulted in a coating displaying a synergic composition and surface properties that 

induced better metabolic responses on the cultured osteoblasts. In the second section, we 

described the synthesis of a new Sr2+-morin complex. The structure of the complex was 

inspired by the strontium ranelate, one of the most used drugs for osteoporosis treatment. 

This way, we aimed to ally the antioxidant properties of morin, a natural flavonoid 

compound, and the osteogenic behavior of Sr2+ to design a new bioactive compound.  The 

chemical structure of the complex was determined by spectroscopic techniques and we 

observed that the complexation happens at the stoichiometry 1:1. To design bioactive 

coatings on Ti surfaces, we also performed the complexation between the strontium and 

morin directly on Langmuir monolayers. By physicochemical characterization, we 

identified that multilayers containing the Sr2+-morin complex can be built on solid 

supports. These results show that Sr2+-morin can be a promising approach to design 

biofunctional coatings on metallic surfaces. In the last section, we described the creation 

of hierarchical collagen thin films, mimetizing the structure found on bone tissue. To this, 

solid supports were pulled out from collagen solution at a controlled rate. In this approach, 

the self-templating is mediated by competing forces (i.e. surface tension and friction) that 

act in the meniscus placed between the solution and the support. This process allows the 

deposition of self-aligned collagen fibers on surfaces. The film's structure was 

characterized and is dependent on pH, pulling rate, ionic and collagen concentration of 

the solution. In the future, these films will be applied to create mineralized functional 

coatings containing Sr2+. In conclusion, the materials developed herein has an important 

point in common: they are different matrices to carry Sr2+ ions. By the composition and 

surface characterization performed herein, we believe that these materials can be applied 

in the design of biofunctional coatings for metallic implant surfaces. 
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1. A interface implante-tecido e o controle do processo 
de osseointegração em biomateriais 

 

Desde a década de 1950, o metal titânio (Ti) tem sido o material padrão utilizado 

no desenvolvimento de implantes para aplicações dentárias e ortopédicas1. Um requisito 

para o sucesso de um material implantado é que ele exiba propriedades mecânicas 

similares à do tecido ósseo, e nesse sentido a dureza e propriedades elásticas do Ti o torna 

um dos materiais mais utilizados para esse fim. Ti e suas ligas (com alumínio ou vanádio, 

geralmente) são materiais bem descritos na literatura médica para o desenvolvimento de 

implantes dentários e ortopédicos2,3. Biomateriais baseados em Ti apresentam alta 

biocompatibilidade e resistência à corrosão, que são propriedades fundamentais para um 

material implantável. A alta biocompatibilidade do Ti surge da formação espontânea de 

uma estável e inerte camada de óxido sobre sua superfície, que resulta em alta resistência 

à corrosão e baixa tendência de formação de espécies iônicas em meio aquoso3. Implantes 

baseados em Ti apresentam alta resistência à carga e excelente performance mecânica, 

cujas propriedades semelhantes às do tecido ósseo regulam positivamente a especificação 

fenotípica de células osteogênicas4. Apesar de suas propriedades excepcionais como 

biomaterial para implantes ósseo, alguns aspectos que precisam ser melhorados têm sido 

levantados. Por exemplo, implantes de Ti podem resultar na ineficiente osteointegração 

do material implantado. Osteointegração é um fator primordial para o sucesso de um 

biomaterial e é definida como a completa ancoragem entre o tecido ósseo e o material 

implantado, obtida através da formação de uma estável e complexa interface implante-

tecido5. O insucesso de um material implantado pode ser causado pela formação de uma 

camada de tecido fibroso que isola o biomaterial do tecido hospedeiro1. Além disso, 

apesar de a natureza inerte do Ti ter sido incialmente considerada uma propriedade 

favorável ao desenvolvimento de implantes, essa inércia o torna um material com pouca 

habilidade em controlar respostas imunológicas ou gerar respostas específicas em células 

osteogênicas1. Dessa forma, diferentes métodos de modificação de superfícies têm sido 

propostos para implantes metálicos de modo a otimizar suas propriedades superficiais e 

induzir respostas específicas no tecido hospedeiro.   

Analisando-se a habilidade de um implante em gerar respostas específicas no 

tecido hospedeiro, observa-se alguns termos que são recorrentes na literatura: 

osteoindução, osteocondução e osteointegração. A osteoindução representa o processo 
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pelo qual a osteogênese é iniciada. Além de células osteogênicas (como os osteoblastos, 

osteoclastos e osteócitos), ao redor do material implantado há diferentes células não-

diferenciadas ou em estágios inferiores de diferenciação. Sendo assim, a osteoindução 

representa a habilidade do material em recrutar células não-diferenciadas e induzir a sua 

diferenciação em células osteogênicas6, processo esse fundamental para a cicatrização e 

a indução da formação do tecido ósseo. A formação do tecido ósseo é resultado da ação 

de células osteogênicas. Uma vez implantado o material, células osteogênicas podem 

estar inicialmente presentes na região do trauma ou podem ser o resultado da 

osteoindução causada pelo material. A habilidade do material em permitir o crescimento 

do tecido ósseo ao longo da sua superfície é chamada de osteocondução, processo esse 

dependente das suas propriedades superficiais6. Materiais tóxicos que não permitem a 

interação com células não serão osteocondutores. A consequência da habilidade do 

material em promover a osteoindução e a osteocondução é a sua osteointegração6.  

O processo de osteointegração envolve uma cascata de eventos, que vão desde a 

adsorção de proteínas à superfície do implante até respostas imunológicas e o 

reconhecimento das superfícies por células mesenquimais e osteoblastos7–9. A ação 

orquestrada desses eventos é o que culmina na formação de tecido ósseo ao longo do 

biomaterial, criando uma robusta interface implante-tecido. Um dos primeiros eventos 

que ocorre após a implantação de um material é a adsorção de íons, moléculas de água, 

lipídeos e proteínas oriundos do fluido corpóreo sobre a superfície do implante10. 

Diferentes proteínas presentes na corrente sanguínea podem interagir com a superfície, 

sendo que algumas estão associadas com a resposta inflamatória do corpo (como 

fibrinogênio) e outras participarão do processo de adesão celular (como a fibronectina e 

a vitronectina)10. Uma das primeiras células que aproximam-se da superfície dos 

implantes são macrófagos e neutrófilos, responsáveis pela limpeza da região de injúria 

contra possíveis patógenos e tecido necrótico8. Outra classe de células importantes 

durante a colonização da superfície dos implantes são as células mesenquimais. Essas 

células possuem a habilidade de se diferenciarem em fibroblastos, osteoblastos e 

condrócitos, dependendo do ambiente em que se encontram e das propriedades 

superficiais do material. Todavia, o destino de células mesenquimais ao longo de 

implantes é em direção à diferenciação em células osteogênicas, que culminem na 

formação de tecido ósseo, embora possa ocorrer alguma formação de tecido mole ao redor 

do implante. Uma vez que o implante está acondicionado ao tecido hospedeiro, a 
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formação de tecido ósseo poderá ocorrer pela osteogênese no tecido ósseo que circunda 

o implante ou pela ação direta de osteoblastos recrutados sobre a superfície do implante 

(osteogênese de contato). A promoção da osteogênese de contato por um material é 

fundamental para o processo de osteointegração7. Após a ação inicial dos osteoblastos, a 

próxima etapa da osteointegração é a remodelagem óssea promovida pelos osteoclastos. 

Osteoclastos produzem proteases responsáveis pela remoção da matriz mineralizada 

óssea, corrigindo defeitos presentes no tecido ósseo recém-formado e preparando a 

superfície para o progresso do crescimento ósseo11.    

Tendo em vista a complexidade de eventos que ocorrem na interface implante-

tecido, é fácil notar o papel exercido pelas propriedades superficiais no controle da 

osteointegração. A composição química, topografia e molhabilidade das superfícies irão 

ditar a interação entre o implante e o fluido corpóreo e células, sendo que a atuação 

sinérgica dessas propriedades é o que culminará no sucesso do material implantado. Por 

essa razão, são empregados diversos métodos para a modificação superficial de metais, 

manipulando-se tais parâmetros.  

A topografia da superfície do implante tem a habilidade de controlar as interações 

com proteínas e células. Há um consenso na literatura que o aumento da rugosidade 

promove o aumento da integração in vivo,  melhoria na estabilidade de implantes e 

redução do tempo necessário para a cura dos implantes metálicos12,13. Dessa forma, a 

manipulação da topografia de superfícies de Ti tem sido densamente explorada, gerando 

materiais bem-sucedidos comercialmente, em especial com a usinagem de implantes para 

a criação de porosidade na escala micrométrica13. A manipulação da rugosidade pode ser 

na escala micro, sub-micro ou nanométrica, isto é, cujos defeitos na superfície terão pelo 

menos uma dimensão da ordem de 100 µm, 1 µm ou 100 nm, respectivamente. Os 

métodos mais utilizados para a manipulação da rugosidade de superfícies metálicas tem 

sido o jateamento por partículas, polimento, ataque químico por ácidos e oxidação 

eletrolítica3,12,14. A topografia da superfície afeta a adesão, a proliferação e a diferenciação 

de células em biomateriais15. A síntese de colágeno, a adesão e a diferenciação de 

osteoblastos é maior em superfícies rugosas quando comparada às superfícies lisas8,16. 

Dessa forma, a quantidade de tecido ósseo em contato direto com a superfície do implante 

é dependente de sua  rugosidade17. A osteogênese inicia-se mais rapidamente em 

superfícies rugosas em nível nano ou sub-micrométrico quando comparado às superfícies 

lisas18. Além disso, a presença de poros, picos, ranhuras e outros elementos topográficos 
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na superfície pode criar pontos para a ancoragem de células ou a adsorção de proteínas19–

22. Apesar do sucesso obtido pela manipulação micrométrica da topografia de implantes 

quanto à osteointegração, o desenvolvimento de texturas organizadas em nível 

nanométrico tem chamado atenção para a obtenção de respostas biológicas 

específicas23,24. Estudos recentes mostraram que superfícies de Ti com topografia em 

nível nanométrico têm uma maior influência na diferenciação de osteoblastos e adesão de 

proteínas quando comparada com outros níveis topográficos25. No geral, osteoblastos 

respondem especificamente à superfícies nanoestruturadas através do aumento na 

expressão de marcadores da diferenciação celular e produção de fatores locais, 

aumentando assim a osteogênese guiada pelo material26. Além disso, a criação de 

superfícies nanoestruturadas pode ser acompanhada pela alteração de sua composição 

química 27. Essa consequência da criação de nanoestruturas é um aspecto importante, uma 

vez que a manipulação da topografia por si só pode não ser o suficiente para induzir 

respostas celulares positivas, sendo necessário também o controle da composição química 

das superfícies28. Dessa forma, uma tendência quanto ao desenvolvimento de implantes 

metálicos é a criação de superfícies nanoestruturadas em materiais previamente 

manipulados para apresentarem topografia com organização micrométrica. Esse processo 

possibilita a criação de materiais que exibem estrutura hierárquica, que aliada à presença 

de compostos bioativos poderão controlar precisamente a resposta biológica e a 

consequente osteointegração12.  

Osteoblastos não interagem diretamente com a superfície dos implantes, mas por 

meio de um mecanismo sensorial onde reconhece proteínas previamente adsorvidas a 

partir do fluido corpóreo na superfície do material através de receptores da membrana 

chamados integrinas29. Integrinas são compostas por subunidades α e β unidas por ligação 

dissulfeto que podem ligar-se especificamente a proteínas no meio extracelular e dar 

início à cascadas de sinalização no interior das células29. Superfícies rugosas influenciam 

na adsorção de proteínas, podendo então afetar a progressão do fenótipo dos osteoblastos 

através do aumento na expressão de integrinas, controlando então diretamente a 

diferenciação celular e produção de fatores locais29.     

Além da rugosidade, outro fator importante no controle da adsorção de proteínas 

e adesão celular é a molhabilidade das superfícies. A molhabilidade reflete a habilidade 

de um fluido em se espalhar sobre uma dada superfície, relacionada ao equilíbrio entre as 

diferentes forças que agem na interface líquido-sólido, além de também ser influenciada 
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pela topografia da superfície30. Na ciência dos biomateriais, a molhabilidade é 

frequentemente determinada por medidas de ângulos de contato (θ) entre a gota de um 

líquido e a superfície em estudo31. Quando esse líquido é água, superfícies onde a gota de 

água tende a se espalhar espontaneamente (θ < 90°) são chamadas hidrofílicas. Se θ > 

90°, a superfície é chamada hidrofóbica. Todavia, esse limite clássico entre 

hidrofobicidade e hidrofilicidade tem sido revisado devido à presença de moléculas de 

água estruturadas na interface sólido-líquido32,33.  O valor de θ é medido na interface 

sólido-liquido-gás e é fixo univocamente pela natureza química das diferentes fases e o 

equilíbrio de forças atuando entre elas. θ é correlacionado matematicamente pela equação 

de  Young-Dupré 34, cos(𝜃) = (𝛾𝑆𝐺 − 𝛾𝑆𝐿)𝛾𝐿𝐺, onde γ é a tensão interfacial entre as fases 

sólido (S), líquido (L) e gás (G), como representado na Figura 1.1. Em particular, 𝛾𝑆𝐺 é 

chamada energia livre de superfície (ELS) de um sólido. ELS é um importante parâmetro 

uma vez que pode ser determinada usando modelos que não dependem apenas do valor 

total de 𝛾𝑆𝐿 e  𝛾𝐿𝐺, mas também considera forças intermoleculares específicas. Então, a 

ELS total pode ser vista como uma combinação entre forças dispersivas (𝛾𝑆𝐺
𝑑 ) e polares 

(𝛾𝑆𝐺
𝑝

) 34. A ELS de um biomaterial irá determinar como proteínas e membranas celulares 

irão interagir com as superfícies.   

 

Figura 1.1: Representação esquemática do ângulo de contato definido entre a gota líquida e a 

superfície sólida.  

 

Em aplicações biomédicas, o tipo e a forma com a qual uma proteína irá adsorver 

sobre a superfície é mais importante do que a quantidade total adsorvida. A substituição 

de proteínas inicialmente adsorvidas por outras com maior afinidade ou maior 

funcionalidade e a retenção da conformação nativa pela proteína adsorvida irão ditar a 

bioatividade do biomaterial35. A camada de proteínas adsorvidas na superfície do 

implante irá determinar como células irão se aderir e espalhar sobre as superfícies, 

influenciando a posterior maturação das células. Arima et al. 36 mostraram que albumina 

pode bloquear a interação célula-implante ligando-se fortemente a superfícies 
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hidrofóbicas não permitindo então a reposição por outras proteínas da matriz extracelular, 

enquanto que em superfícies hidrofílicas esse processo de substituição é favorecido.  

Células podem aderir não-especificamente às superfícies através de interações iônicas e 

forças de van der Waals, ou aderir especificamente mediadas por proteínas previamente 

adsorvidas37. Em osteoblastos, receptores do tipo integrinas reconhecem motivos como 

Arg-Gly-Asp (RGD) em proteínas adsorvidas, como a fibronectina e vitronectina, 

formando adesões focais com as superfícies. Isso ativa uma cascata de vias de sinalização 

intracelulares que afetam o comportamento celular38. Em superfícies hidrofóbicas, 

osteoblastos fetais humanos expressam níveis significativamente mais baixos das 

integrinas α5 e β3 em comparação com células cultivadas em superfícies hidrofílicas39. 

Além disso, superfícies contendo grupos polares (COOH e NH2) estimularam maior 

atividade das integrinas, que leva a maior adesão e espalhamento de células de 

fibroblastos40. A molhabilidade das superfícies controla não apenas a interação com 

osteoblastos, como também com outros tipos de células. Hotchkiss et al.41 observaram 

que materiais com alta molhabilidade produziram um microambiente anti-inflamatório 

através da ativação de macrófagos e produção de citocinas. Isto indica que a manipulação 

da molhabilidade de biomateriais é crucial para estimular respostas positivas em 

aplicações biomédicas. Aliada à molhabilidade das superfícies, a carga elétrica é outro 

fator envolvido na evolução biológica de um tecido ao redor de um implante. Essa carga 

depende de vários fatores, como a composição química da superfície do material, , a 

situação inflamatória, o pH do meio, entre outros fatores42. A carga superficial e a 

distribuição de cargas do biomaterial irão influenciar a adsorção de proteínas, a adesão 

de membranas celulares e a forma das células aderidas na superfície do material, sendo 

então fundamental para o controle da completa osteointegração do material implantado42–

44. 

A manipulação da topografia e molhabilidade de implantes é quase sempre 

acompanhada da alteração da composição química das superfícies. No geral, a 

modificação de superfícies metálicas tem sido empregada de modo a aumentar a afinidade 

por substâncias polares45,46 e a criar superfícies bioativas que simulem a composição e a 

estrutura do tecido ósseo, por meio da deposição de fosfatos de cálcio47–49. Além disso, a 

alteração da química superficial pode ser feita por meio da imobilização de proteínas50, 

peptídeos51, fatores de crescimento (TGF)52 com o intuito de gerar repostas celulares 

específicas entre o material implantado e o corpo hospedeiro. Um caso clássico é a 
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identificação da influência da sequência de aminoácidos Arg-Gly-Asp na adesão de 

proteínas (osteopontina, colágeno tipo I, fibronectina) que levou à imobilização de 

peptídeos contendo essa sequência sobre superfícies almejando melhorar a adesão 

celular51,53. 

 

Figura 1.2: Sequência de eventos que ocorrem na interface tecido-implante. Após a implantação 

do biomaterial, a sua superfície é condicionada pela adsorção de moléculas de água, íons e 

açúcares, dentre outras moléculas, que são provenientes do fluido corpóreo. Proteínas são então 

adsorvidas, e as características da superfície do material podem levar à desnaturação ou a 

manutenção da conformação nativa. A camada de proteínas adsorvidas é responsável por mediar 

a sequente adesão celular. Nesse processo de adesão, moléculas presentes na membrana das 

células (as integrinas) reconhecem sequencias peptídicas especificas (RGD, por exemplo) da 

camada de proteínas adsorvida sobre a material, desencadeando o sequente processo de adesão 

celular.  
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2. Uma visão simplificada da osteogênese  
 

A osseointegração de um material implantado dá-se pelo sucesso no processo de 

osteogênese sobre a superfície do implante, culminando na formação de tecido ósseo 

fortemente ancorado ao material. Durante a formação e manutenção do tecido ósseo há a 

participação de quatro tipos de células: células osteogênicas, osteoblastos, osteoclastos e 

osteócitos (Figura 1.3). Células osteogênicas, como as tronco mesenquimais, são células 

capazes de se diferenciarem em osteoblastos, que são as células formadoras da matriz 

mineralizada do tecido ósseo. Osteoclastos são células multinucleares responsáveis pela 

reabsorção da matriz mineralizada. Por fim, osteócitos são as células mais abundantes e 

com vida longa no tecido ósseo, originadas a partir da diferenciação de osteoblastos e são 

responsáveis pela manutenção do tecido ósseo. Apesar de aparentemente inerte, o osso é 

um órgão altamente dinâmico que está em constante processo de remodelagem devido à 

reabsorção óssea promovida pelos osteoclastos e a formação de nova matriz mineralizada 

por osteoblastos. É necessário um balanço entre a atividade osteoclástica e a atividade 

osteoblástica de modo que ocorra formação de novo tecido ósseo e o desequilíbrio desse 

processo pode causar doenças, como a osteoporose.   

 

Figura 1.3: Diferentes células presentes no tecido ósseo. Imagem adaptada da referência 54.  
 

Osteoblastos são células cúbicas derivadas de células tronco mesenquimais com 

habilidade de sintetizar a matriz orgânica mineralizada. O comprometimento de células 

mesenquimais à diferenciação em osteoblastos requer a expressão de genes específicos 

responsáveis pela determinação do fenótipo osteoblástico, como o Runx255,56. Uma vez 

que a transcrição de Runx2 é ativada nas células, elas são então chamadas de pré-

osteoblastos. Essas células, então, passam por um processo de diferenciação em três 

etapas que culmina na formação de osteoblastos maduros. Essas etapas consistem em: (1) 

crescimento (proliferação) e biossíntese da matriz extracelular (MEC); (2) organização, 
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desenvolvimento e maturação da MEC e finalmente a (3) mineralização da MEC. 

Osteoblastos maduros podem sofrer apoptose ou partir para a diferenciação em osteócitos.  

O metabolismo de osteoblastos pode ser acompanhado in vitro com o uso de 

culturas de células57, sendo essa uma importante ferramenta para a avaliação da resposta 

biológica de biomateriais. O uso de culturas de osteoblastos em diferentes superfícies 

permite obter informações relacionadas à citotoxicidade, adesão, proliferação e 

diferenciação celular58. Para culturas in vitro, células podem ser obtidas a partir de tecidos 

vivos (células primárias) ou podem ser utilizadas células de linhagem, que são 

imortalizadas para reproduzirem com reprodutibilidade o fenótipo celular de interesse. 

Durante os primeiros dias de cultura, há um período de ativa proliferação dos 

osteoblastos, refletida por sua alta atividade mitótica e expressão de diferentes genes 

relacionados com a formação da matriz extracelular. À medida que a fase de proliferação 

é cessada, é possível identificar diferentes proteínas associadas com o fenótipo 

osteoblástico, por exemplo, nessa etapa a enzima fosfatase alcalina (ALP) possui sua 

atividade aumentada consideravelmente. O fim da etapa de proliferação é marcado pela 

expressão de diferentes proteínas como a osteocalcina, as sialoproteínas do osso e o 

colágeno tipo I.  Durante esse estágio de diferenciação dos osteoblastos, a MEC sofre 

uma série de modificações em estrutura e organização de modo a preparar o ambiente 

para a posterior etapa de mineralização. O início da mineralização é também marcado 

pela expressão de outras proteínas, como a osteopontina (OP) e a osteocalcina (OC) e 

proteoglicanos. Vale ainda ressaltar que durante a maturação dos osteoblastos ocorre a 

expressão de diferentes integrinas, proteínas especificamente ligadas ao processo de 

adesão dessas células à superfícies38. O desenvolvimento dos osteoblastos pode ser 

esquematizado por uma sequência cronológica, com dois pontos de transição 

cronologicamente marcados (linhas tracejadas): o primeiro é o fim da etapa de 

proliferação, onde os genes responsáveis pelo crescimento celular são down-regulados 

pelo início da síntese e organização da MEC e o segundo é a mineralização da MEC.  
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Figura 1.4: Modelo para a relação cronológica entre a proliferação e a diferenciação de 

osteoblastos in vitro59.  

 

O resultado da ação dos osteoblastos é a formação da matriz mineralizada que 

compõe o tecido ósseo. O tecido ósseo chama a atenção por sua estrutura hierárquica em 

diferentes níveis de organização, onde o bloco construtor dessa complexa arquitetura a 

nível molecular são fibrilas de colágeno mineralizadas. Moléculas de colágeno são 

secretadas por osteoblastos e se auto-organizam em fibrilas que exibem um padrão 

característico de bandas ao longo dos seus eixos60. Durante a fibrilogenese, moléculas de 

colágeno com aproximadamente 300 nm de comprimento são empacotadas em fibrilas 

que exibem um padrão de bandas de 67 nm, formadas por uma região densa de 27 nm 

(chamada de região de overlap, do inglês) e outra região menos densa de 40 nm (região 

de gap) (Figura 1.5 A-C). Essa matriz orgânica atua então como molde onde cristais de 

hidroxiapatita (HAp) depositam-se no interior e entre as fibrilas de colágeno. A 

mineralização do colágeno durante a formação do tecido ósseo tem sido especulada por 

ocorrer a partir de um transiente amorfo, que se infiltra eletrostaticamente nas zonas de 

gap das fibrilas de colágeno, transformando-se então em cristais de HAp no interior da 

fibrila61–63 (Figura 1.5 D).  Os cristais de HAp possuem uma estrutura única na forma de 

plaquetas, por volta de 2-6 nm em espessura, 30-50 nm de largura e 60-100 nm de 

comprimento64, tamanho esse que não seria termodinamicamente estável na ausência da 

matriz orgânica. Os cristais apresentam-se orientados paralelamente ao longo da fibrila 

de colágeno. A morfologia de plaquetas da HAp no tecido ósseo determina suas 

propriedades mecânicas65, todavia representa uma quebra da simetria hexagonal esperada 
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para os cristais de HAp e os mecanismos pelos quais essa morfologia é estabilizada ainda 

permanecem elusivos.  

 

Figura 1.5: (adaptada da Referência 66): A) Esquema da tripla hélice formada pela molécula de 

colágeno. B) Modelo da formação do espaçamento d (67 nm) nas fibrilas de colágeno a partir da 

organização periódica das moléculas de colágeno. C) Imagem de AFM das fibrilas de colágeno 

mostrando o espaçamento de 67 nm. D) Esquema da organização dos cristais de HAp na estrutura 

do tecido ósseo, onde encontram-se infiltrados na zona de gap da fibrila de colágeno. 
 

Apesar do fluido corpóreo ser supersaturado em relação às concentrações de Ca2+ 

e PO4
3- necessárias para a precipitação de HAp, a sua formação durante a osteogênese 

ocorre apenas devido à ação orquestrada dos osteoblastos. Isso se deve ao fato de que íons 

PO4
3- são armazenados na forma de pirofosfatos (PPi) ou complexados com proteínas, 

atuando no fino controle da homeostase e inibição da mineralização patológica. Na 

osteogênese, essa barreira é quebrada pela ação dos osteoblastos, que liberam as 

chamadas vesículas da matriz (VM) ao meio extracelular. VM são estruturas 

extracelulares (100 a 300 nm de diâmetro) formadas por uma membrana lipídica na qual 

encontra-se alojado o maquinário bioquímico (enzimas e proteínas de transportes) 

necessário para o acúmulo de íons e controle da nucleação e crescimento de HAp durante 

a biomineralização óssea67–69.  As VM são compostas por proteínas e lipídeos que mediam 

as interações com a matriz extracelular e controlam o processo de deposição da fase 

mineral. Um exemplo muito estudado é a enzima fosfatase alcalina (TNAP), presente na 

superfície externa das vesículas com habilidade de hidrolisar ésteres de fosfato (PPi e 

ATP) a fosfato inorgânico (Pi ou PO4
3-)70. Além da TNAP, outras fosfatases presentes na 

membrana das VM, como a pirofosfatase/fosfodiesterase (NPP1) atuam no controle da 

razão PPi/Pi
68–71, representando assim o gatilho da mineralização óssea. Além de enzimas, 

as VM possuem ainda diferentes proteínas transportadores que atuam no fluxo de íons 

Ca2+ e Pi através da membrana68. Isso é importante uma vez que a nucleação dos cristais 
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de fosfato de cálcio que serão posteriormente liberados pelas VM se dá na membrana 

lipídica interna das VM.  Dessa forma, íons PO4
3- resultante da ação da TNAP são 

transportados pra o interior das VM por meio do cotransportador sódio/fosfato do tipo III 

(Pit1)72 e íons Ca2+ são transportados para o interior através da ação de proteínas 

transportadoras chamadas anexinas. O processo de mineralização mediado por VM é 

esquematizado na Figura 1.6.  

  

Figura 1.6: Esquema do papel das VM na mineralização óssea. A estrutura lipídica das VM 

proporciona o ambiente necessário para a ação de enzimas responsáveis pela geração de íons 

PO4
3- a partir de substratos presentes no meio extracelular. Proteínas como a AnxA5 e a PiT-1 são 

responsáveis pelo transporte de íons Ca2+ e PO4
3- para o interior da membrana, local esse onde o 

centro nucleador (CN) induz e controla a formação de fosfatos de cálcio que serão posteriormente 

expostos à matriz extracelular e fornecer meios para a mineralização das fibrilas de colágeno com 

cristais de HAp.  
 

3. Biominerais e métodos para sua deposição em 
superfícies 

 

A obtenção de materiais bioativos que simulem a composição do tecido ósseo, por 

meio da deposição de fosfatos de cálcio é uma tendência na modificação de superfícies 

metálicas73. Existem vários tipos de fosfatos de cálcio sendo que a formação de uma fase 

ou outra é determinada pelas condições do meio (pH, temperatura) e presença de 

impurezas. A HAp é o fosfato de cálcio mais estável e mais insolúvel em condições 

ambientes, cuja fórmula molecular é Ca10(PO4)6(OH)2 e razão molar Ca/P é 1,67, sendo 
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o principal componente inorgânico de ossos e dentes de vertebrados. A solubilidade das 

apatitas em água é uma propriedade importante que pode ser usada para predizer seu 

comportamento in vivo.  

A HAp biológica contém uma variedade de íons traço (K+, Na+, Mg2+, CO3
2-, F- e 

Sr2+) na sua rede cristalina, que afetam sua cristalinidade, solubilidade e 

biocompatibilidade. Íons carbonato (CO3
2-) são os principais substituintes na estrutura da 

HAp, podendo estar presente no lugar do grupo –OH (substituição do tipo A) ou do grupo 

fosfato PO4
3- (substituição do tipo B), dependendo do processo de síntese. A HAp 

presente no tecido ósseo humano é carbonatada (substituição do tipo B) e de baixa 

cristalinidade63.   

A adição de biominerais sobre superfícies metálicas na forma de um filme fino, 

acarreta em mudanças tanto da química superficial quanto da topografia. Diferentes 

métodos podem ser utilizados para o recobrimento de superfícies metálicas com fosfatos 

de cálcio: spray de plasma74, sol-gel75, deposição eletroforética76 e método 

biomimético77,78. A técnica de spray de plasma é a mais empregada para a formação de 

filmes finos de HAp, inclusive já utilizada em materiais comerciais79. Todavia, apresenta 

as desvantagens de uso de alta temperatura e equipamentos caros, além de dificuldades 

na reprodutibilidade, adesão e homogeneidade do recobrimento79.  Outro método muito 

utilizado é o crescimento de HAp sobre metais por meio da exposição à solução que 

simula o pH e a composição iônica do fluido corpóreo, chamada SBF (do inglês simulated 

body fluid). Esse método biomimético desenvolvido na década de 9077,80 baseia-se no 

processo natural de biomineralização, possibilitando a precipitação de cristais de HAp 

semelhantes ao processo in vivo. Além disso, a exposição de materiais à solução SBF é 

um modo de atestar a sua bioatividade73, uma vez que a formação in vivo de HAp sobre 

a superfície do material implantado é um requerimento para a completa ligação entre o 

implante e o osso. Diversos estudos in vitro e in vivo relatam o uso de recobrimentos de 

apatitas para a modificação de superfícies metálicas81,82. Fosfatos de cálcio, em especial 

a HAp, são biocompatíveis, apresentam boas propriedades osteocondutoras e 

osteoindutoras, além de baixa biodegradabilidade83. Essas propriedades podem ser 

melhoradas significativamente aumentando o biomimetismo84 dos materiais sintetizados, 

obtendo minerais com características nanoestruturais, morfológicas e químicas 

semelhantes às encontradas em sistemas biológicos naturais.  Superfícies de implantes 



Introdução  
 

 

25 

 

recobertas com HAp tem a habilidade de ligar-se diretamente ao tecido ósseo sem a 

formação de tecido fibroso ao seu redor, facilitando a osteointegração81.  

Nosso grupo tem aplicado uma metodologia biomimética para a deposição de 

fosfatos de cálcio sobre superfícies metálicas. Nesse método, utilizamos uma 

biomembrana lipídica depositada sobre a superfície metálica de modo a aumentar a 

supersaturação de Ca2+ na interface e promover o crescimento controlado da fase mineral 

através da imersão em soluções precursoras contendo Ca2+ e PO4
3-. Através da escolha do 

fosfolipídeo, é possível controlar a saturação de Ca2+ na interface, dando origem a filmes 

finos de HAp com diferentes morfologia e propriedades superficiais (rugosidade e 

molhabilidade)85,86, como esquematizado na Figura 1.7. Essa metodologia é vantajosa 

devido ao uso de equipamento de custo relativamente baixo, e condições brandas de pH 

e temperatura. Além disso, permite a incorporação de biomoléculas no recobrimento, 

como colágeno tipo I86, além de ser uma metodologia bioinspirada no processo de 

formação mineral do tecido ósseo, onde a precipitação de cristais de HAp é mediada por 

membranas lipídicas.  

 

Figura 1.7: Filmes de fosfolipídeos podem ser usados para aumentar a saturação de Ca2+ na 

superfície de metais, onde, por meio da imersão em soluções precursoras de fosfatos de cálcio, dá 

origem a filmes contínuos e homogêneos de HAp, cuja estrutura é dependente da composição 

lipídica da matriz orgânica. Imagens de MEV das superfícies modificadas por essa metodologia 

foram extraídas das referências 85 e 86.  
 

Além dos fosfatos de cálcio, o carbonato de cálcio é também um importante 

biomaterial usado em reparo e substituição óssea87–89, mas pouco explorado para o 

recobrimento de superfícies metálicas. CaCO3 é o biomineral mais conhecido e intrigante. 

Diversos organismos têm a capacidade de controlar polimorfismo, local de nucleação, 



Introdução  
 

 

26 

 

tamanho e forma das partículas, fase cristalográfica, estabilidade e montagem hierárquica 

desse simples biomineral90,91. Os materiais resultantes da biomineralização do CaCO3 

têm propriedades microestruturais, ópticas e mecânicas excepcionais90,92,93. O CaCO3 

possui uma variedade de polimorfos, entre os quais encontra-se três polimorfos anidros 

cristalinos: a calcita, a vaterita e a aragonita. A calcita e a aragonita são as formas mais 

comuns em amostras biológicas e geológicas. A calcita é o mineral carbonatado mais 

abundante e é mais estável termodinamicamente que a aragonita em condições ambiente. 

Todavia, ambas as formas são comuns devido ao raio do íon cálcio ser muito próximo ao 

valor limite para a transição entre a forma romboédrica da calcita e a forma ortorrômbica 

da aragonita. Apesar de ser raramente encontrada na natureza, a vaterita é um produto 

sintético comum em precipitações a partir de soluções e empregando altas temperaturas, 

uma vez que pode ser cineticamente favorecida em determinadas condições, tornando-se 

o polimorfo mais estável94.  

Materiais bem-sucedidos para reparo ósseo baseados em CaCO3 têm sido 

reportados na literatura, todavia são baseados em fontes naturais, como corais e conchas, 

limitando a disponibilidade e a reprodutibilidade dos materiais obtidos87,95. Materiais 

baseados em CaCO3 apresentam a vantagem de serem reabsorvíveis, são biocompatíveis 

e osteocondutores, tanto na forma de calcita96 como de aragonita97. Apesar dessas 

notáveis propriedades, o desenvolvimento de recobrimentos para superfícies metálicas 

baseados em CaCO3 tem sido pouco explorado. Wang et al.98 descreveram uma 

alternativa interessante para a formação de recobrimentos baseados em madrepérola, uma 

fonte natural de CaCO3. Nesse método, superfícies metálicas foram implantadas na 

superfície da concha de moluscos e após um longo tempo faz com que se deposite 

naturalmente uma camada de madrepérola sobre a superfície do implante, através de um 

processo complexo, demorado e com baixa reprodutibilidade. Devido à dificuldade em 

se utilizar fontes naturais, o desenvolvimento de metodologias sintéticas mostra-se mais 

promissor. Filmes finos de CaCO3 tem sido obtidos por deposição eletroforética99 e por 

direta imersão em soluções precursoras100, mas a obtenção de filmes homogêneos ao 

longo de toda a superfície ainda é uma dificuldade. Nosso grupo tem superado essa 

barreira com o uso de matrizes orgânicas depositadas sobre superfícies de modo a mediar 

o crescimento de filmes finos de CaCO3. Através da associação entre filmes Langmuir-

Blodgett (LB) e polieletrólitos, Ramos et al.101 demonstraram que é possível formar 

filmes finos de CaCO3 onde as partículas exibem morfologia e tamanhos controlados pela 
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estrutura da matriz orgânica. Cruz et al.102 demostraram a formação de CaCO3 mediado 

pela deposição de filmes LB sobre superfícies de Ti. Nesse estudo, filmes com alta 

homogeneidade e reprodutibilidade foram obtidos e demostraram ser bioativos quanto à 

precipitação de HAp e não tóxicos quanto à viabilidade de osteoblastos cultivados in 

vitro. Além de filmes LB, filmes poliméricos podem ser usados, e a adequada escolha dos 

polímeros utilizados permite o controle da morfologia e do polimorfismo do filme fino 

de CaCO3
103,104.  

Além de carbonatos e fosfatos de cálcio, o uso de filmes LB para mediar o 

crescimento de recobrimentos bioativos traz a possibilidade de precipitação de outros 

minerais. Um exemplo é a mediação do crescimento de SrCO3 e apatitas com 

substituições iônicas por Sr2+. O uso de Sr2+ em sistemas osteoindutores tem despertado 

atenção nos últimos anos devido ao efeito positivo do Sr2+ no metabolismo ósseo, como 

será descrito a seguir.  

 

4. Papel do Sr2+ no tecido ósseo  
 

O tecido ósseo é formado durante o crescimento humano e é mantido durante a 

vida adulta por um processo contínuo de renovação da matriz, chamado remodelagem 

óssea. Durante o crescimento, a formação de nova matriz excede o processo de 

reabsorção, resultando em uma expansão do tecido ósseo, processo esse mantido em 

equilíbrio durante a vida adulta. Quando ocorre um desequilíbrio, especialmente durante 

a menopausa, surge então a osteoporose, caracterizada pela deterioração e perda de massa 

óssea, resultando em um tecido frágil e com alto índice de fraturas105. Várias terapias têm 

sido desenvolvidas para o tratamento da osteoporose, baseadas na inibição do processo 

de reabsorção (biofosfonatos e anticorpos monoclonais específicos) ou na estimulação 

anabólica do crescimento ósseo (hormônio paratiróide), todavia com dificuldades 

relacionada ao o uso clínico e alto custo dessas moléculas, além do fato de atuarem em 

apenas uma causa da doença106. Nesse sentido, terapias baseadas na inibição da 

reabsorção e promoção simultânea do crescimento ósseo têm-se mostrado mais eficazes.  

Diversos estudos in vitro e in vivo relatam que os íons Sr2+ apresentam esse duplo 

efeito107–109. O fármaco ranelato de estrôncio (RSr), mostrado na Figura 1.8, um ligante 

carboxílico bidentado contendo dois íons Sr2+, surgiu como um importante tratamento da 

osteoporose, por meio da ativação de diversas respostas bioquímicas em osteoblastos e 
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osteoclastos110–113. Esses diferentes mecanismos farmacológicos mostraram beneficiar a 

qualidade e a resistência óssea em animais modelo e pacientes osteoporóticos. A ingestão 

de Sr2+ mostrou evidências farmacológicas na redução da diferenciação e atividade de 

osteoclastos e na reabsorção óssea in vitro114. Outro efeito do Sr2+ é o aumento da 

diferenciação de osteoblastos82. Em estudos de culturas de células precursoras de 

osteoblastos e de osteoblastos maduros, o RSr aumentou a atividade da fosfatase alcalina, 

uma enzima marcadora da diferenciação de osteoblastos, além de aumentar a síntese de 

colágeno, um indício da funcionalidade de osteoblastos114.  

 

Figura 1.8: Estrutura química do RSr.  

 

 Marie115 relatou a importância da correta dosagem de Sr2+ para produzir uma 

resposta efetiva no osso in vivo. Enquanto baixas doses de Sr2+ estimulam a formação de 

tecido ósseo, altas doses podem levar a efeitos negativos na mineralização óssea, por meio 

da redução na absorção de Ca2+ e alteração nas propriedades dos minerais ósseos112. A 

biodisponibilidade do Sr2+ administrado oralmente é relatada como apenas 20 %, de modo 

que a liberação controlada de íons Sr2+ diretamente no local do defeito ósseo é interessante 

para o aumento da concentração local de estrôncio. Dessa forma, inúmeros trabalhos têm 

sido desenvolvidos para a incorporação de Sr2+ em biominerais116–118 e cerâmicas119, em 

vidros bioativos107, óxidos metálicos120,121 e na síntese de nanotubos122,123 de Sr-Ti em 

superfícies de implantes, de modo promover a liberação controlada e local de íons Sr2+. 

A presença de Sr2+ na interface tecido-implante é promissora para a obtenção de 

biomateriais que exibam rápida osteointegração. Atenção especial tem sido dada aos 

enxertos ósseos baseados em fosfatos de cálcio, que podem ser integrados durante o 

processo de remodelagem óssea devido a sua solubilidade e biodegradabilidade, sendo 

então ideais para a liberação controlada local de  Sr2+ 118,124. Diversos métodos têm sido 

desenvolvidos para a síntese de HAp substituídas com Sr2+, como por precipitação117,125, 

spray de plasma126, sol-gel116 e método biomimético127,128. Sr2+ pode ser um substituinte 

em fosfatos de cálcio devido à sua similaridade química com íons Ca2+. No caso da HAp, 

essa substituição causa expansão da rede cristalina129. Estudos in vitro indicaram que 
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apatitas substituídas com Sr2+ aumentaram a proliferação e a diferenciação de 

osteoblastos130,131. Quando implantados, esses biomateriais indicaram também boa 

osteointegração por meio do estímulo da formação de novo tecido ósseo132. Devido às 

dificuldades encontradas na resistência mecânica de enxertos ósseos baseados em Sr-

HAp, esses biominerais têm sido também utilizados para o recobrimento de superfícies 

metálicas116,126,127. Poucos estudos relatam o uso do SrCO3 como fonte para a liberação 

de íons Sr133 em biomateriais e a imobilização de RSr em superfícies metálicas para a 

produção de sistemas de liberação controlada134. Recentemente, Ai Tian et al.134 

estudaram a modificação de superfícies de Ti com RSr imobilizado em um filme de 

quitosana, promovendo a proliferação e o crescimento de osteoblastos de modo 

dependente à quantidade de fármaco liberada.  

 

5. Monocamadas de Langmuir e filmes Langmuir-
Blodgett 

 

Uma metodologia que se mostra promissora para o desenvolvimento de 

recobrimentos para superfícies metálicas contendo Sr2+ são os filmes Langmuir-Blodgett 

(LB). Essa metodologia consiste na criação de filmes finos molecularmente organizados 

baseados em moléculas anfifílicas. Moléculas anfifílicas são aquelas que possuem regiões 

polares e apolares bem definidas em sua estrutura.  Quando essas moléculas (na forma 

líquida, em solução ou cristal) são colocadas em uma superfície aquosa elas se espalham 

espontaneamente na interface líquido-ar, adsorvendo-se de maneira orientada, de forma 

que sua parte polar fique em contato com a água e sua parte apolar fique em contato com 

o ar, formando uma camada monomolecular na interface. A formação de monocamadas 

de tensoativos insolúveis na interface líquido-ar pode ser estudada por meio da técnica 

desenvolvida na década de 1910 por Irving Langmuir (1881- 1957)135.  Em 1920, 

Langmuir foi premiado com o prêmio Nobel pelo estudo desses filmes monomoleculares. 

Os filmes são formados pelo espalhamento de uma pequena quantidade de solução da 

molécula anfifílica sobre a superfície de uma subfase contida em um recipiente revestido 

internamente com um material inerte (geralmente Teflon), conhecido como cuba de 

Langmuir (Figura 1.9).  
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Figura 1.9: Esquema da Cuba de Langmuir 

A Cuba de Langmuir possui uma ou duas barreiras móveis que se movimentam 

reduzindo a área ocupada por molécula, organizando-as na interface. A adsorção das 

moléculas anfifílicas na interface líquido-ar da subfase aquosa com tensão superficial γ0 

provoca redução da tensão superficial (γ). A diferença entre a tensão superficial sem e 

com a monocamada define a pressão de superfície (π): 

π = γ0 – γ 

Sabendo o quanto de tensoativo foi espalhado em uma determinada área, podemos 

determinar a área disponível por molécula. Dessa forma, à temperatura constante, à 

medida que a barreira móvel comprime a monocamada é possível determinar a variação 

de π em função da área ocupada por molécula, resultando na isoterma de pressão de 

superfície. A compressão da monocamada leva a diferentes estados físicos 

bidimensionais que podem ser identificados na isoterma de pressão de superfície (Figura 

1.10).  Os diferentes graus de empacotamento da monocamada são nomeados em analogia 

aos estados tridimensionais da matéria (gás, líquido e sólido). A isoterma π - A de uma 

monocamada é conceitualmente semelhante às isotermas pressão x volume da 

termodinâmica clássica. A estrutura de uma monocamada é estabilizada por meio de 

interações laterais atrativas entre grupos alquila-alquila, interações atrativas entre cabeças 

polares e subfase e interações repulsivas entre as cabeças polares. As interações entre 

grupos alquila-alquila surgem das forças de van der Waals, cuja magnitude aumenta com 

o aumento da cadeia carbônica e diminui com a distância entre as moléculas. Filmes 

estáveis são formados quando as interações atrativas são mais intensas que as repulsivas.  
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Figura 1.10: Esquema de uma isoterma típica π versus A para moléculas anfifílicas espalhadas na 

interface líquido-ar. À medida que ocorre a redução da área ocupada por molécula de tensoativo 

através do movimento da barreira da cuba, a monocamada atinge diferentes estados de 

compactação:  gasoso (G), líquido-expandido (LE), líquido-condensado (LC) e sólido (S).  
 

O primeiro estado de organização de uma monocamada é o estado gasoso (G). À 

baixas pressões superficiais, o filme consiste de moléculas suficientemente separadas 

uma das outras tais que as forças de atração laterais são negligenciáveis. As moléculas 

possuem uma energia cinética média de 
1

2
𝑘𝐵 𝑇 para cada grau de liberdade, onde 𝑘𝐵 é a 

constante de Boltzmann e T é a temperatura. A pressão de superfície medida é então igual 

às colisões entre as moléculas anfifílicas e a flutuação das moléculas na superfície devido 

aos dois graus de liberdade translacionais em duas dimensões. À medida que a área 

ocupada por molécula é diminuída, é atingido o próximo estado de compactação da 

monocamada, a fase líquida. A fase líquido-expandida (LE) é usualmente formada por 

moléculas que possuem algum tipo de impedimento para a compactação ou com 

interações cadeia-cadeia relativamente fracas (cadeias ramificadas ou curtas, altas 

temperaturas), formando um filme altamente elástico, onde as cadeias das moléculas 

estão desordenadas, como em um líquido. Com a diminuição da distância entre as 

moléculas ocorre a transição para a fase líquido-condensado (LC). A estrutura dessa fase 

é controversa, mas acredita-se que as moléculas podem estar organizadas tal que suas 

cadeias estejam de alguma forma desordenadas (tipo um líquido) ou que as moléculas 

estejam com suas cadeias completamente estendidas, mas dispostas angularmente à 

vertical. A fase sólida (S) é caracterizada por uma região bastante linear na isoterma π - 

A, indicando baixa compressibilidade da monocamada. Os filmes sólidos são observados 

em sistemas onde as moléculas aderem-se fortemente uma às outras por meio de 
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interações de van der Waals. Continuando a compressão da monocamada atinge-se uma 

situação de máximo empacotamento e as moléculas são desestruturadas para fora da 

superfície, caracterizando o colapso da monocamada. 

 Por meio da análise do formato da isoterma π - A, podemos identificar transições 

entre as diferentes fases. Transições de primeira ordem entre as fases G e LE ou LC 

aparecem em regiões de π constante, embora na prática os valores de π são muito baixos 

para serem mensurados com precisão. Em contrapartida, transições entre LE e LC e de 

LE para S geralmente mostram mudança apreciável de π durante a compressão da 

monocamada. A coexistência de dois estados durante uma transição indica que ela é de 

primeira ordem, mesmo que π não permaneça constante. O valor de π em que uma 

transição de primeira ordem ocorre é dependente do tipo de molécula, do comprimento 

da cadeia carbônica em uma série homóloga e da temperatura. Transições de segunda 

ordem ocorrem com uma mudança abrupta da π. O caso principal é a transição de LC 

para S, onde a dependência da temperatura torna-se mais complexa devido a mudança 

abrupta na natureza dos estados envolvidos.   

Monocamadas de fosfolipídeos em subfases aquosas são um importante sistema 

biomimético para investigar a estrutura e as propriedades de membranas e processos 

biológicos136. Dessa forma, é possível simular membranas biológicas137 e estudar efeitos 

de íons138,139, proteínas140 e fármacos141 na estrutura e propriedades das monocamadas 

apropriadas, correlacionando-os com fenômenos biológicos. Em especial, monocamadas 

de Langmuir são uma importante ferramenta no estudo da influência da matriz orgânica 

na biomineralização85,102,142,143. A origem dessa aplicação está na ideia de que a nucleação 

da fase mineral em sistemas biológicos dá-se pela correspondência estrutural entre grupos 

funcionais da matriz orgânica e a estrutura cristalina dos núcleos minerais em 

formação144. Dessa forma, as monocamadas de Langmuir proporcionam uma interface 

com alta organização estrutural a nível molecular, possibilitando estudar o efeito da 

matriz orgânica na nucleação e crescimento da fase mineral.    

Uma vez em que a monocamada se encontra no estado condensado, a imersão ou 

emersão vertical de suportes sólidos através dela origina os filmes LB. Nesse caso, cada 

etapa de imersão ou emersão do suporte através da interface permite a deposição de uma 

monocamada em cada lado do suporte. O suporte sólido é imerso na água, quebrando o 

filme de Langmuir, que se fixa ao substrato, cobrindo-o com uma camada 

monomolecular. Uma vez que a primeira camada foi depositada, as camadas seguintes se 
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depositam em cada passagem subsequente do substrato pela interface ar-água. 

Multicamadas podem, portanto, ser depositadas para produzir um filme, cuja espessura é 

o produto do comprimento da cadeia molecular individual e o número de vezes que o 

substrato cruzou a interface ar-água. Dessa forma, a espessura e a orientação de cada 

monocamada do filme no suporte são controladas pelo número de ciclos (subida e 

descida) do motor e pela sequência em que é realizada a deposição. Quanto à morfologia 

dos filmes, eles podem ser do tipo Y, X ou Z. O tipo Y é o mais comum por conta da sua 

maior estabilidade em relação aos demais. Para a obtenção deste filme a deposição é 

conduzida por etapas de emersão e imersão, respectivamente, do suporte pela 

monocamada. O tipo X pode ser obtido por etapas de imersão e o tipo Z por etapas de 

emersão. Vale ressaltar que a estrutura dos filmes X e Z refere ao modo de deposição do 

filme, uma vez que os filmes resultantes podem se reorganizar e gerar estruturas 

semelhantes às do filme tipo Y.  

 

Figura 1.11: Esquema da transferência das monocamadas para um suporte sólido formando os 

filmes LB com distintas morfologias.. 
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1. Introdução  
 

O mecanismo pelo qual a natureza produz uma variedade de tecidos mineralizados 

rebuscados e altamente funcionais a partir de sais inorgânicos simples é denominado 

biomineralização. Esse processo ocorre em microambientes específicos, à temperatura 

ambiente e em meios aquosos, dando origem a materiais avançados, complexos, com alta 

organização hierárquica, e controle de tamanho, forma e polimorfismo145,146. A formação 

de minerais em sistemas biológicos é guiada por uma matriz de moléculas orgânicas147,148. 

Por exemplo, o equilíbrio entre polimorfos e a direção do crescimento do CaCO3 em 

organismos vivos sugerem que a mineralização seja controlada por polímeros e 

macromoléculas orgânicas94,149. Inspirados por essa propriedade intrigante das matrizes 

orgânicas em controlar a nucleação e o crescimento de biominerais, nosso grupo tem se 

especializado no desenvolvimento de recobrimentos bioativos para superfícies metálicas 

através do crescimento controlado de biominerais mediado por filmes LB. Filmes finos 

com alto grau de organização estrutural têm sido formados por essa técnica contendo 

fosfatos85,142 e carbonatos de cálcio102,143. Cruz et al.102 desenvolveram filmes finos 

contínuos e homogêneos de CaCO3 sobre superfícies de Ti, que mostraram otimizar as 

propriedades superficiais do Ti e não serem tóxicos a osteoblastos cultivados in vitro. 

Uma vez que o ponto chave do crescimento de biominerais mediado por filmes LB é a 

interação entre cátions e a cabeça polar dos lipídeos, essa metodologia pode ser utilizada 

para a cristalização de diferentes minerais, como o SrCO3. Dessa forma, nesse capítulo 

descreveremos a formação de filmes híbridos contendo CaCO3 e SrCO3. A composição 

dos filmes foi avaliada em relação às suas propriedades superficiais. A bioatividade dos 

filmes híbridos foi avaliada através da exposição à solução SBF, caracterizando quanto à 

habilidade em formar hidroxiapatita sobre as superfícies modificadas. Por fim, avaliou-

se a resposta biológica dos filmes híbridos formados sobre superfícies de Ti através de 

cultura in vitro de osteoblastos.  
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2. Parte Experimental 
 

2.1. Formação dos filmes híbridos  
 

2.1.1. Pré-tratamento das Superfícies  
 

Discos de Ti (REALUM, Brasil, grau 2, 13 mm de diâmetro) foram limpos sob 

banho ultrassom em solução aquosa de detergente comercial, álcool etílico PA e acetona 

PA, 15 min em cada solvente. Antes da deposição dos filmes LB, os discos foram tratados 

utilizando-se solução tampão KH2PO4/NaOH (pH 7,5) contendo o surfactante não-iônico, 

Span 20 (4,0×10-5 mol L-1), durante 5 min a 65°C sob banho ultrassom.  

 

2.1.2. Estudo das monocamadas de Langmuir na interface líquido-ar 
 

Foram obtidas isotermas -A para o ácido octadecilfosfônico (OPA, Sigma-97%, 

334,47 g.mol-1) em diferentes subfases contendo água deionizada (tensão superficial 72,3 

mN m-1 e condutividade 1,1 µS cm-1 a 25°C), solução aquosa 1,0 mmol L-1 de CaCl2, 

SrCl2 ou mistura CaCl2:SrCl2 (1:1, n/n), a 25°C em uma  Cuba de Langmuir (Insight, 

Brasil, 216 cm2) após o espalhamento de solução 1,0 mmol L-1  do lipídeo solubilizado 

em mistura clorofórmio:metanol  (3:1, v/v). A velocidade de compressão das 

monocamadas foi de 0,42 mm s-1.  

 

2.1.3. Modificação das Superfícies Metálicas por filmes LB 
 

A deposição dos filmes LB sobre as superfícies de Ti foi realizada por meio da 

imersão e emersão dos discos através da monocamada de OPA em subfases contendo 

solução aquosa 1,0 mmol L-1 de CaCl2, SrCl2 ou mistura CaCl2:SrCl2 (1:1, n/n), a 25°C.  

As deposições foram realizadas usando um dip-coater, e a velocidade de imersão e 

emersão dos suportes foi 0,038 mm s-1, mantendo π constante a 30 mN.m-1. Foram 

formados filmes hidrofílicos, tipo Y, contendo 4 camadas lipídicas, de tal modo que a 

última camada dos filmes terminasse com a parte polar dos lipídeos exposta.  A superfície 

de Ti assim modificada foi mantida em solução do mesmo cátion contido na subfase com 

concentração 10,0 mmol L-1, de modo a evitar-se flip-flop do filme e saturar a superfície 

com o cátion. Os discos de Ti modificados com o filme LB foram expostos a atmosfera 

de CO2 (g) obtida pela decomposição de (NH4)2CO3 (Vetec) em recipiente fechado, para 

a formação do mineral, durante 12 h. 
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2.1.4. Avaliação in vitro da bioatividade  
 

Com o intuito de avaliar a bioatividade e promover o crescimento biomimético de 

HAp, as superfícies de Ti modificadas com filmes híbridos LB foram expostas a solução 

SBF a 37°C por 48 h, preparada de acordo com o método descrito na literatura73. Essa 

solução simula o contato inicial de um material implantável com o fluido corpóreo e é um 

método muito utilizado em estudos de bioatividade: materiais que induzam a formação 

de HAp após contato com esta solução são reconhecidamente bioativos73.   

2.1.5. Análise da morfologia dos filmes híbridos 
 

A morfologia dos filmes híbridos foi avaliada por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) usando um microscópio JEOL JSM-6610LV (FMRP-USP). As 

amostras foram previamente recobertas com um filme fino de ouro (pulverização 

catódica) em um equipamento Bal-Tec, SCD-050 Sputter Coater (DQ/FFCLRP).  

 

2.1.6. Caracterização da composição química e estrutural 
 

A análise dos grupos químicos presentes na superfície de Ti modificada com o 

filme LB e após o crescimento dos biominerais foi feita a partir da espectroscopia de 

absorção no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), com o acessório de 

reflexão total atenuada na superfície (ATR) por meio do espectrofotômetro Shimadzu 

Prestige (Laboratório de Terras Raras- DQ/FFCLRP).  

A cristalinidade dos filmes híbridos foi analisada por difração de raios-X (DRX), 

(difratômetro Bruker-AXS D5005 - DQ/FFCLRP), com ângulo rasante, tendo como fonte 

tubo selado de Cu (2,2 kW) com um filtro monocromador de níquel cuja radiação gerada 

possui λ = 1,54 Å.  Padrões de difração das fases cristalinas em estudo foram obtidos 

usando o banco de dados American Mineralogist Crytal Structure Database (AMCSD)150.  

A quantificação de Sr e Ca foi obtida pela técnica d eespectrometria de raios-X 

por dispersão de energia (EDX) em um equipamento IXRF system 500 Digital Processing 

acoplado ao microscópio eletrônico de varredura Carl Zeiss EVO 50 (DQ-FFCLRP).  
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2.1.7. Molhabilidade e energia livre de superfície 
 

Medidas de ângulo de contato (θ) para as superfícies de Ti antes e após as 

modificações foram obtidas com o equipamento Dataphysics Contact Angle System OCA 

20 (DQ/FFCLRP). Este equipamento possui uma câmera CCD que coleta imagens da 

gota depositada sobre a superfície de interesse. Essas imagens são tratadas por um 

software que automaticamente extrai a tangente e o ângulo formado entre a gota e a 

superfície, em intervalos de tempo pré-determinados.  A energia livre de superfície (γSV) 

foi calculada a partir dos valores de θ entre líquidos de diferentes polaridades e a 

superfície sólida, utilizando a equação de Owens-Wendt151,152, que divide a energia 

superficial total em suas componentes  dispersivas (d) e polares (p). 

𝛾𝐿𝑉(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃) = 2(𝛾𝐿𝑉
𝑑 𝛾𝑆𝑉

𝑑 )1/2  + 2(𝛾𝐿𝑉
𝑝 𝛾𝑆𝑉

𝑝 )1/2 

Para cada líquido com 𝛾𝐿𝑉 e suas componentes dispersivas (𝛾𝐿𝑉
𝑑 ) e polares (𝛾𝐿𝑉

𝑝 ) 

conhecidas, mede-se o valor de θ entre o líquido e a amostra. A γs é dada pelo soma de 

suas componentes polar (𝛾𝑆𝑉
𝑝

) e dispersiva (𝛾𝑆𝑉
𝑑 ).  Portanto, utilizando-se líquidos com 

diferentes polaridades é possível resolver algebricamente e encontrar o valor da energia 

superficial. Medidas de θ foram obtidas para os líquidos: água deionizada, diiodometano 

(Sigma-Aldrich, PA) e formamida (J. T. Baker, PA).  

 

2.2. Cultura in vitro de osteoblastos  
 

Todos experimentos envolvendo cultura celular foram realizados em colaboração com o 

Laboratório de Sistemas Biomiméticos de Membrana (DQ/FFCLRP), sob supervisão do 

Prof. Pietro Ciancaglini. 

 

2.2.1. Isolamento e cultura de células mesenquimais de medula óssea de 
ratos 

 

Células tronco mesenquimais foram extraídas da medula óssea do fêmur de ratos 

machos da linhagem Winstar, cultivadas e diferenciadas em osteoblastos de acordo com 

o procedimento descrito por Maniatopoulos et al.153 e com modificações descritas por 

Faria et al.154. β-glicerofosfato, ácido ascórbico e dexametasona são responsáveis pelo 

processo de diferenciação celular. O procedimento de extração das células foi aprovado 

pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (protocolo 011/2014-

1).  
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2.2.2. Viabilidade celular  
 

A viabilidade de osteoblastos cultivados sobre as superfícies de Ti após as 

modificações foi avaliada pelo método clássico do MTT, descrito por Mosmann155 e 

adaptado por de Faria et al.154. Para isso, 1,0 mL de meio de cultura (α-men) contendo 

2x104 células foi adicionado em cada poço de uma placa com 24 poços contendo um disco 

de Ti em cada. Nesse método, o sal MTT [brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio] produz o composto altamente colorido formazan devido a redução do 

NADH presente nas células, refletindo assim a atividade da enzima desidrogenase em 

células vivas. Após a reação de coloração, a absorbância de cada poço foi mensurada a 

560 e 690 nm usando o espectrofotômetro Spectronic (Genesys 2). Osteoblastos foram 

cultivados por 7, 14 e 21 dias sobre os discos de Ti modificados ou não. Resultados foram 

expressos como média de triplicata para casa amostra e expressos em comparação com o 

controle de poliestireno (100%).  

 

2.2.3. Atividade da Fosfatase Alcalina (ALP) 
 

ALP é uma enzima não-específica e sua atividade enzimática foi determinada pela 

reação com o substrato p-nitrofenilfosfato (PNPP). A atividade da p-nitrofenilfosfatase 

(PNPPase) foi determinada descontinuamente a 37°C no sobrenadante gerado pelo 

tratamento da suspensão de células homogeneizadas com fospolipase C (PIPLC) e 

ultracentrifugadas a 100 000 g. A atividade foi medida através da formação do íon p-

nitrofenolato (PNP-) (Ɛ = 17,600 M-1.cm-1, pH 13), a 410 nm, em 50 mmol.L-1 de tampão 

2-amino-2-metil-1-propanol (pH = 10) contendo 2 mmol.L-1 de MgCl2 e 10 mmol.L-1 de 

PNPP, com volume final de 1,0 mL, de acordo com o protocolo descrito por Camolezi et 

al.156. Os ensaios foram realizados em triplicata após 7, 14 e 21 dias de cultura. Foram 

realizados ensaios controle sem a adição de enzima para determinar a hidrólise não-

enzimática do substrato. Os resultados foram expressos em unidade enzimática (1 U) 

definida como a quantidade de enzima hidrolisando 1,0 nmol de substrato por minuto, a 

37°C, por mL de proteína.  
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2.2.4. Quantificação de nódulos de mineralização 
 

Para a quantificação dos nódulos de mineralização formados in vitro sobre as 

superfícies de Ti após 14 e 21 dias de cultura foi utilizado o método de coloração pelo 

vermelho de alizarina, descrito por Gregory et al.157. Nessa metodologia, os nódulos são 

fixados com formalina (10%) a 37°C, por 24 horas. Em seguida, são desidratados por um 

gradiente de concentração de etanol e secos por completo à temperatura ambiente. Então 

adiciona-se o corante vermelho de alizarina (2%) para a coloração dos nódulos ricos em 

Ca2+. Após completa lavagem para retirada do corante não-ligado, os nódulos são 

solubilizados com solução de ácido acético. A solução resultante é então neutralizada com 

solução de NaOH e a absorbância registrada em 405 nm.  

 

2.2.5. Análise da morfologia dos osteoblastos 
 

 Foi utilizada microscopia de fluorescência confocal (microscópio Leica TCS SP5- 

FMRP/USP) para avaliar a morfologia dos osteoblastos aderidos sobre as superfícies após 

14 dias de cultura. As células foram coradas com laranja de acridina, um fluoróforo que 

se liga aos ácidos nucleicos, permitindo a obtenção de uma imagem em contraste (RNA 

em vermelho e DNA em verde). Para a visualização do DNA as amostras foram excitadas 

usando um feixe de 488 nm de um laser de Ar, sendo a emissão coletada entre 499 e 541 

nm. Para a visualização do RNA as amostras foram excitadas a 458 nm e a emissão 

coletada entre 642 e 682 nm158. 
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3. Resultados e discussão 
 

     3.1. Caracterização físico-química dos filmes híbridos 
 

A Figura 2.1-A mostra a estrutura química e as isotermas π-A de OPA, em subfase 

contendo água pura ou solução aquosa contendo Ca2+ e/ou Sr2+
. A monocamada do OPA 

em água pura apresenta área mínima de 26,0 Å2 por molécula, em concordância com 

resultados descritos na literatura159,160. A área mínima ocupada por molécula na 

monocamada é calculada a partir da tangente extraída à isoterma no estado condensado.   

Em subfases contendo as soluções salinas, ocorre diminuição da área mínima ocupada 

por molécula de OPA, sendo de 24,2 Å2 em presença de Ca2+; 24,6 Å2 para o Sr2+ e 23,0 

Å2 para a mistura Ca2+/Sr2+.   Esse efeito de condensação da monocamada é causado pela 

presença dos cátions na subfase, que interagem com o grupo fosfato negativamente 

carregado do OPA, diminuindo a repulsão eletrostática entre as cabeças polares e 

permitindo maior empacotamento da monocamada86. Apesar do erro inerente à técnica, 

observa-se que a maior compressão da monocamada de OPA ocorreu na presença da 

mistura Ca2+/Sr2+, o que pode ser explicado pelo equilíbrio sinérgico dos diferentes tipos 

de interações entre os cátions Ca2+ e Sr2+ e a cabeça polar do OPA. A diferença nos tipos 

de interação entre os cátions e o grupo fosfato pode ser atribuída aos diferentes graus de 

covalência e também a fatores geométricos161.  

 

Figura 2.1: (A) Isotermas π versus A em subfases contendo água pura (■), solução aquosa de 

CaCl2 (●), SrCl2 (▼) ou CaCl2/SrCl2 (▲) 1,0 mmol L-1. A estrutura química da molécula de OPA 

é mostrada na figura. (B)   Cs
-1 versus A nas diferentes subfases.  
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A elasticidade das monocamadas foi avaliada por meio da diferenciação das 

isotermas π-A (Figura 2.1-B), calculando-se então o modulo compressional (𝐶𝑠
−1) das 

monocamadas em diferentes estágios de empacotamento das moléculas. A 

compressibilidade isotérmica para uma monocamada a qualquer área A é definida como 

𝐶𝑠 =  −
1

𝐴
 (

𝜕𝐴

𝜕𝜋
)

𝑇
 

Esse parâmetro pode ser calculado diretamente a partir da inclinação da curva π-

A. Todavia, é mais conveniente utilizar o recíproco da compressibilidade na discussão de 

monocamadas. 𝐶𝑠
−1 é chamado de módulo compressional e tem dimensão de mN/m, 

podendo ser correlacionado aos diferentes estados de compactação das monocamadas162, 

como mostrado na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1: Valores típicos de 𝐂𝐬
−𝟏 para diferentes estados da monocamada 

Monocamada 𝑪𝒔
−𝟏 (mN/m) 

Sem surfactante 0 

Líquido-expandida 12,5 a 50 

Líquido-condensada 100 a 250 

Sólida 1000 a 2000 

 

As curvas de 𝐶𝑠
−1 versus A obtidas para as monocamadas de OPA são mostradas 

na Figura 2.1-B. Como observado, a presença dos íons na subfase muda drasticamente os 

valores de 𝐂𝐬
−𝟏, indicando que houve mudança nas propriedades reológicas da 

monocamada. Enquanto a presença de íons Ca2+ aumenta o valor do 𝐂𝐬
−𝟏, a presença de 

Sr2+ provoca considerável decréscimo do valor de 𝐂𝐬
−𝟏, como mostrado na Figura 2.1-B. 

Esse aumento da rigidez da monocamada na presença de Ca2+ pode ser associado à 

habilidade desse cátion ligar-se fortemente a grupos polares carregados negativamente163. 

A influência da covalência na ligação entre íons e cabeças polares na organização de 

moléculas lipídicas em monocamadas de Langmuir é relatada na literatura163,165. Além 

disso, o tipo de cátion presente na monocamada pode afetar a estruturação de moléculas 

de água na interface, o que também afetará a elasticidade da monocamada. Deamer et 

al.161 descreveram diferentes interações entre Ca2+ e Sr2+ e grupos carboxilatos em  

monocamadas de ácido esteárico, resultando em monocamadas com diferentes estruturas, 

especialmente relacionadas ao grau de hidratação dos cátions.   
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A presença dos diferentes cátions na subfase influenciou a estabilidade das 

monocamadas com πinicial = 30 mN/m, como mostrado na Figura 2.2 e Tabela 2.2 (valores 

de Δπ = πinicial- πfinal). No caso da presença de Ca2+, observa-se considerável redução de 

π, indicando que a alta rigidez da monocamada devida à forte ligação Ca2+-cabeça polar 

favoreceu a desorganização da monocamada. Por outro lado, a presença de Sr2+ estabiliza 

a monocamada ao longo dos 30 minutos. Observa-se comportamento intermediário no 

caso da mistura Ca2+/Sr2+.  

 

Figura 2.2: Curvas de estabilidade das monocamadas de OPA (πinicial = 30 mN/m) ao longo do 

tempo (min) em diferentes subfases.  

 

Tabela 2.2:Valor máximo de 𝐂𝐬
−𝟏 para as monocamadas de OPA em diferentes subfases e o 

respectivo Δπ = πinicial - πfinal observado no experimento de estabilidade, ao longo de 30 min 

Subfase Máximo 𝐂𝐬
−𝟏 (mN/m) Δπ (mN/m) 

Água pura 608 -9,4 

CaCl2 1,0 mmol/L 1012 -21,7 

SrCl2 1,0 mmol/L 470 -1,7 

CaCl2/SrCl2 1,0 mmol/L 975 -9,3 

 

 Independentemente do tipo de interação entre os cátions e a cabeça polar do OPA, 

nota-se que é possível obter uma matriz orgânica molecularmente organizada que pode 

atuar como molde para a nucleação e o crescimento de minerais. A exposição das 

superfícies de Ti previamente modificadas com o filme LB contendo diferentes cátions a 

atmosfera de CO2 (g) leva à precipitação de um filme contínuo e particulado, 

homogeneamente distribuído ao longo da superfície, cuja morfologia é dependente do 

       Tempo (min) 
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tipo de cátion que origina a fase mineral, como mostrado na Figura 2.3. Como será 

mostrado posteriormente, ocorre a formação do carbonato respectivo ao cátion presente 

no filme LB. No caso da matriz mineral obtida a partir do filme (OPA)4-Ca2+/Sr2+, onde 

Sr e Ca estavam presentes na proporção de 1:1 em mol para a construção do filme LB, a 

obtenção de espectros de EDX (Figura 2.3-E), indica a incorporação de Ca:Sr no filme 

híbrido seguindo a composição atômica (em %) de (54,7±5,4):(45,3±4,7).  

 

Figura 2.3: Imagens de MEV da superfície de Ti sem modificação (A) e após a formação dos 

filmes híbridos devido à exposição das matrizes LB contendo diferentes cátions B) Ca2+; C) Sr2+ 

e D) Ca2+/Sr2+ à atmosfera de CO2(g) para a formação dos minerais. E) Espectro de EDX mostrando 

a presença de Sr e Ca no filme híbrido obtido a partir da mistura de Ca2+/Sr2+ e imagem de MEV 

mostrando habito cristalino característico de aragonita/estroncianita presente nesse filme.  

 

 Os grupos químicos presentes nas superfícies de Ti após a formação dos filmes 

híbridos foram identificados por FTIR. Como observado na Figura 2.4, a exposição das 

superfícies de Ti modificadas com o filme LB contendo Ca2+ e ou Sr2+ leva à formação 

do respectivo carbonato, atestado pela presença das bandas intensas em ~1400 cm-1 (ν3 

(CO3
2-, estiramento C-O)166  e ~860 cm-1 (CO3

2-, ν2)
167. É possível identificar bandas na 

região  ~ 1100 cm-1 associadas a modos vibracionais do grupo fosfato do OPA (νPO3
2-, 

νP=O, νP-O-(H))168, que não foram especificamente atribuídas devido à possibilidade de 

deslocamentos causados pela interação com o óxido de titânio presente na superfície. A 

presença da banda larga em ~3400 cm-1 e em 1620 cm-1 é atribuída ao estiramento do 
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grupo –OH, indicando a presença de moléculas de água adsorvidas ou estruturadas na 

matriz híbrida169, além dos grupos -OH presentes no OPA.  

 

Figura 2.4: Espectros de absorção na região do infravermelho (FTIR) para as superfícies de Ti 

modificadas com os filmes híbridos LB-OPA contendo CaCO3 e ou SrCO3.  

 

 A fase cristalina depositada nos filmes híbridos foi avaliada por DRX. Como 

mostrado na Figura 2.5-A, a exposição do filme LB-OPA contendo íons Ca2+ à atmosfera 

de CO2 (g) levou à formação de CaCO3 majoritariamente na forma do polimorfo calcita, 

orientado ao longo da direção (104) de acordo com o pico intenso em 2θ = 29°. O 

difratograma do filme híbrido formado na presença de Sr2+ (Figura 2.5-B) indicou a 

formação de SrCO3 (estrontianita). Já no caso do filme híbrido formado na presença de 

Sr2+ e Ca2+, observa-se a presença de picos referentes a aragonita e a estroncianita.  É 

reportado na literatura que a presença de Sr2+ favorece a precipitação de aragonita em 

detrimento à calcita. No estudo realizado por Siegel170,  em corais a formação de aragonita 

foi favorecida em relação à calcita à medida que a concentração de Sr2+ aumentou.   

 A formação preferencial de aragonita no filme híbrido gerado a partir da mistura 

Ca2+/Sr2+ pode ser compreendida a partir da estrutura cristalina dos diferentes polimorfos 

do CaCO3 (Figura 2.6). O polimorfo calcita possui seis átomos de oxigênio coordenados 

a um átomo de cálcio, enquanto que a aragonita possui número de coordenação igual a 

nove. No caso do SrCO3, devido ao átomo de Sr2+ ser maior que o de Ca2+, o único número 

de coordenação possível para o cátion é nove, resultando que o SrCO3 é isoestrutural à 

aragonita. Dessa forma, observamos que para a cristalização do CaCO3 na presença de 
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Sr2+, o arranjo dos cátions na interface faz com que se favoreça a estabilização da fase 

cristalina de aragonita em detrimento da calcita, devido à restrição espacial imposta pela 

presença dos átomos de Sr2+, que são maiores que os de Ca2+.  

 

Figura 2.5: Difratogramas de Raios-X (DRX) para as superfícies de Ti modificadas com o filme 

LB de OPA contendo diferentes cátions: A) (OPA)4-Ca2+; B) (OPA)4-Sr2+ e C) (OPA)4-Ca2+/Sr2+. 

As fases minerais formadas após a exposição das superfícies à atmosfera de CO2 (g) foram 

identificadas com os padrões de difração (■) AMCSD#0000098- calcita; (■) AMCSD#0000233- 

aragonita; (■) AMCSD#0000234- estroncianita e observa-se ainda a presença de picos referentes 

ao titânio (■) AMCSD#0011195.  
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Figura 2.6: Aragonita (a,b) possui estrutura cristalina com simetria ortorrômbica, onde um átomo 

de Ca está coordenado a nove átomos de O. A estroncianita é isoestrutural à aragonita. No caso 

da calcita (c,d), cuja estrutura cristalina é trigonal, cada átomo de Ca está octaédricamente 

coordenado com seis átomos de O. Imagem extraída da referência 171.  

 

A bioatividade in vitro das superfícies de Ti modificadas com os filmes híbridos 

contendo CaCO3 e/ou SrCO3 foi avaliada por meio da exposição à solução SBF. Após 48 

h de exposição, observa-se a formação de um filme particulado e nanoestruturado 

recobrindo toda a superfície, com morfologia diferente da observada  nos filmes híbridos 

contendo apenas carbonatos (Figura 2.3), indicando a formação de uma nova fase mineral 

sobre a superfície, como mostram as imagens de MEV (Figura 2.7). 

 A obtenção de espectros ATR-FTIR (Figura 2.8) para os filmes híbridos após a 

exposição à solução SBF  revelou  a presença de uma banda intensa em ~1030 cm-1, 

associada ao estiramento ν3 do grupo PO4
3-, 172,173. O aparecimento dessa banda indica a 

formação de fosfato de cálcio sobre a superfície de Ti modificada com o filme híbrido, 

indicando assim a bioatividade das superfícies. A fase cristalina do fosfato de cálcio 

precipitado será futuramente determinada por DRX.  

 

Figura 2.7: Imagens de MEV para as superfícies de Ti previamente modificadas com os diferentes 

filmes híbridos, após a exposição à solução SBF por 48 h. 
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Figura 2.8: Espectros de ATR-FTIR para as superfícies de Ti modicadas com os filmes híbridos 

LB-OPA contendo CaCO3 e ou SrCO3 após a exposição a solução SBF por 48 h. 

 

Os filmes híbridos também foram avaliados com relação às suas propriedades 

superficiais. A molhabilidade de uma superfície irá ditar como que o fluido corpóreo irá 

interagir com a superfície, afetando a adesão de proteínas e de células, que são os 

primeiros eventos que ocorrem na superfície do material implantado7,174. A 

hidrofilicidade dos filmes híbridos foi avaliada por medidas de θ entre as superfícies de 

Ti modificadas e gotas de água depositadas sobre elas, como mostrado na Tabela 2.3. 

Além disso, medidas de θ com líquidos de diferentes polaridades foram utilizadas para o 

cálculo da 𝛾𝑆𝑉 e suas respectivas componentes 𝛾𝑆𝑉
𝑝

 e 𝛾𝑆𝑉
𝑑 . Como mostrado na Tabela 2.3, 

a deposição do filme híbrido sobre as superfícies de Ti alterou suas propriedades 

superficiais, com o aumento no valor de θ para a água. Esse resultado está em 

concordância com resultados previamente publicados por nosso grupo102,103 e mostra que 

houve a formação de um filme contínuo que recobriu toda a superfície. Y. Liu et al.100 

não observou qualquer mudança na hidrofilicidade de superfícies de Ti devido ao 

crescimento de cristais isolados de calcita sobre a superfície, o que ressalta a formação de 

filmes híbridos contínuos pela técnica LB. Não se observam diferenças significativas no 

valor absoluto de 𝛾𝑆𝑉  dos filmes híbridos em relação ao Ti sem modificação. Todavia, o 

filme híbrido (OPA)4-CaCO3/SrCO3 resultou em considerável aumento da 𝛾𝑆𝑉
𝑝

. 

Modificações superficiais que promovam o aumento da componente polar são desejáveis 

para aplicações biomédicas, uma vez que favorecem a adesão de proteínas e de células 

necessária para o processo de osteointegração174,175. Após a exposição à solução SBF por 
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48 h, observa-se considerável aumento da hidrofilicidade das superfícies (diminuição de 

θ) e aumento da 𝜸𝑺𝑽 (aumento da reatividade da superfície), que são associados à 

formação de uma nova fase mineral, com a adição de novos grupos polares devido ao 

crescimento de fosfatos de cálcio. Esses resultados estão em concordância com a 

formação de HAp sobre superfícies metálicas após a exposição à solução SBF85,102. 

 

Tabela 2.3:  Ângulos de contato (θ) entre gotas de água e as superfícies de Ti antes e após as 

modificações com os filmes híbridos e seus respectivos valores de energia livre de superfície 

(𝜸𝑺𝑽) 

  θ (água) 
𝜸𝑺𝑽 (mJ/m

2

) 𝜸𝑺𝑽
𝒑

 (mJ/m
2

) 𝜸𝑺𝑽
𝒅  (mJ/m

2

) 

 Ti puro 47,9 ±  2,8° 45,6 ± 1,5 13,2 ± 0,7 32,4 ± 2,1 

 CaCO3 69,8 ± 1,7° 36,6 ± 2,4 14,5 ± 3,2 22,1 ± 1,4 

 SrCO3 70,6 ± 3,1° 40,1 ± 1,2 23,1 ± 1,3 17,0 ± 0,7 

 CaCO3/SrCO3 72,0 ± 2,5° 42,6 ± 1,4 33,3 ± 3,5 9,3 ± 1,0 

A
p

ó
s 

S
B

F
 

p
o
r 

4
8
 h

 

CaCO3 < 3° 72,4 ± 4,5 40,9 ± 2,3 31,5 ± 4,6 

SrCO3 < 3° 71,4 ± 3,2 38,7 ± 1,6 32,7 ± 2,9 

CaCO3/SrCO3 < 3° 74,5 ± 4,9 45,8 ± 3,4 28,7 ± 1,5 
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3.2. Resposta biológica in vitro dos filmes híbridos 
 
 A resposta biológica às superfícies de Ti modificadas com os filmes híbridos foi 

avaliada utilizando-se cultura in vitro de osteoblastos.  A análise da viabilidade celular 

após 7, 14 e 21 dias de cultura (Figura 2.9) mostrou que não houve morte celular devido 

à presença dos filmes híbridos, indicando que as modificações propostas são atóxicas. No 

caso do filme (OPA)4-CaCO3/SrCO3 observa-se aumento de 35% da viabilidade celular 

no 7° dia em relação ao Ti puro, indicando que a presença do filme híbrido favoreceu a 

proliferação dos osteoblastos. Por outro lado, no caso dos filmes contendo apenas CaCO3 

ou SrCO3, observa-se redução da viabilidade celular de cerca de 20%. Essa redução da 

viabilidade celular em superfícies contendo CaCO3 tem sido reportada na literatura100,102.  

ALP é considerado um biomarcador fenotípico da diferenciação de osteoblastos, 

além de ser um indicador do metabolismo ósseo in vitro71. É relatado que em cultura 

primária de osteoblastos, ALP possui um máximo de atividade próximo ao 14° dia, 

marcando o início do processo de mineralização, sofrendo então um decréscimo após este 

período devido ao avançado estágio de mineralização e diferenciação176. Como mostrado 

na Figura 2.9-B, observa-se redução da atividade da ALP no 14° dia para os filmes 

contendo CaCO3 ou SrCO3 em relação ao Ti puro. Além disso, observa-se que o máximo 

de atividade não se dá ao 14° dia, mas sim ao 21° dia. Por outro lado, no caso do filme 

híbrido contendo CaCO3/SrCO3, observa-se aumento de 54% da atividade no 7° dia em 

relação ao Ti puro, com o máximo de atividade observado no 14° dia. Esses resultados 

indicam que no caso dos filmes contendo apenas CaCO3 ou SrCO3 pode ter ocorrido um 

atraso no processo de diferenciação celular. A quantificação dos nódulos de 

mineralização (Figura 2.9-C) mostra que o filme contendo apenas SrCO3 resultou em 

baixa mineralização. Imagens de microscopia confocal dos osteoblastos sobre as 

superfícies após 14 dias de cultura (Figura 2.9-D) mostram pouca diferença na morfologia 

dos osteoblastos aderidos sobre as superfícies, o que pode ser explicado pela semelhante 

energia superficial antes e após as modificações. Todavia, no caso da mistura 

CaCO3/SrCO3 é possível observar regiões onde as células estão mais espalhadas sobre a 

superfície (ver seta), o que corrobora o fato de que esse filme possui a maior componente 

polar (Tabela 2.3). 
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Os resultados aqui obtidos indicam que uma possível explicação para as diferentes 

respostas dos osteoblastos aos filmes híbridos esteja relacionada à concentração de Ca2+ 

e Sr2+ na interface. É relatado que superfícies com alta concentração de Ca2+ afetam a 

resposta de osteoblastos, sendo necessária uma concentração ideal para a geração de 

respostas ótimas177, uma vez que altas concentrações podem ser citotóxicas178. Em 

especial, a presença de Ca2+ na superfície parece afetar principalmente a fase de adesão e 

proliferação dos osteoblastos177,179. Ca2+ é um íon que está envolvido em diferentes 

processos de sinalização do metabolismo dos osteoblastos180, tendo importante influencia 

na atividade de integrinas181 e da ALP182, por exemplo. A enzima ALP é inibida em altas 

concentrações de Ca2+, o que revela a importância da concentração interfacial de Ca2+ no 

controle do gatilho da biomineralização182. Faria et al183 recentemente descreveram a 

formação de filmes híbridos de HAp contendo diferentes quantidades de Ca2+ que 

induzem diferentes respostas em osteoblastos cultivados in vitro, sendo que o caso de 

maior concentração de Ca2+ na interface levou à baixa biomineralização após 21 dias de 

cultura.  Assim como para o Ca2+, é relatado a importância da concentração de Sr2+ para 

induzir correta resposta biológica115. Portanto, em nossos resultados, observamos que a 

mistura CaCO3/SrCO3 apresentou um efeito sinérgico quanto à concentração de Ca2+ e 

Sr2+, favorecendo a proliferação dos osteoblastos e consequente diferenciação. Essa 

hipótese é válida uma vez que na literatura é reportado o efeito solubilidade interfacial de 

biomateriais e a sequente resposta celular184. Dessa forma, a concentração resultante de 

Ca2+ e Sr2+ na interface célula-biomaterial controla a sequente evolução celular. Além 

disso, o filme contendo CaCO3/SrCO3 possui o maior valor de componente polar da 

energia livre de superfície (Tabela 2.3), sendo essa uma importante característica que 

influencia a adesão e a proliferação de osteoblastos174.  
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Figura 2.9: Cultura in vitro de osteoblastos sobre as superfícies de Ti sem modificação (Ct) e após 

a formação dos filmes híbridos LB-(OPA)4 contendo CaCO3, SrCO3 e SrCO3/CaCO3. A) 

Porcentagem de viabilidade em relação ao controle após 7, 14 e 21 dias de cultura; B) atividade 

máxima da fosfatase alcalina (ALP) após 7, 14 e 21 dias de cultura; C) quantificação dos nódulos 

de mineralização formados após 14 e 21 dias de cultura determinados pela absorbância a 405 nm 

referente à coloração dos nódulos pelo vermelho de alizarina; D) imagens de microscopia 

confocal mostrando a morfologia dos osteoblastos sobre as superfícies após 14 dias de cultura, 

barra de escala representando 50 µm. 
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4. Conclusões  
 

A deposição dos filmes LB de OPA sobre superfícies de Ti permitiu o crescimento 

de filmes finos contínuos e homogêneos de CaCO3 e ou SrCO3, cuja composição é 

dependente da razão molar entre os cátions (Ca2+ e Sr2+) presentes na subfase. A formação 

da fase mineral é mediada pela interação entre os cátions e a cabeça polar do OPA, criando 

uma matriz organizada de pontos para a nucleação e o crescimento dos cristais. A 

exposição das superfícies de Ti modificadas com os filmes híbridos contendo 

SrCO3/CaCO3 à solução SBF mostrou que os materiais são bioativos quanto à 

precipitação de HAp. Os filmes contendo SrCO3 e ou CaCO3 mostraram ser 

biocompatíveis em não-tóxicos a osteoblastos. Em especial, a associação entre a 

composição e as propriedades superficiais otimizadas do filme contendo a mistura 

CaCO3/SrCO3 promoveu o aumento da atividade da ALP e a mineralização dos 

osteoblastos, indicando assim que a manipulação da concentração de Ca2+ e Sr2+ nas 

superfícies é um importante parâmetro para o estimulo de respostas osteogênicas. Os 

resultados aqui apresentados despertam a importância do uso de filmes LB em mediar a 

formação de recobrimentos bioativos baseados em biominerais. Em especial, mostramos 

que a formação de recobrimentos contendo SrCO3 mostra-se promissora para aplicações 

biomédicas e precisa ser mais explorada.  
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Síntese, caracterização espectroscópica e formação em 

monocamadas de Langmuir do complexo morina-Sr2+ 
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1. Introdução  
 

Ao longo dos últimos anos, o composto ranelato de estrôncio (RSr) tem sido a 

alternativa mais utilizada para o tratamento da osteoporose. RSr é um sal do ácido 

ranélico, que possui dois átomos de Sr2+ ligados aos grupos carboxílicos do ácido ranélico 

(Figura 3.1).  

 

Figura 3.1: Estrutura química do RSr. 
 

Todavia, o tratamento com RSr pode gerar alguns efeitos secundários negativos, 

como a possibilidade de formação de coágulos sanguíneos, reações adversas na pele e 

inflamação do fígado, por exemplo185. Nesse sentido, o desenvolvimento de novos 

sistemas que atuem como veículo seguro para a liberação de íons Sr2+ no corpo humano, 

minimizando assim os efeitos adversos que o contra-íon possa apresentar, é um tópico 

com muita relevância clínica. Dessa forma, alguns sistemas tem sido desenvolvidos, 

como por exemplo, a complexação de Sr2+ com folatos (vitaminas do grupo B)186,187. 

Inspirados pela estrutura do RSr, propomos nesse trabalho a síntese de um novo complexo 

entre Sr2+ e o flavonóide morina (Figura 3.2) para aplicação em sistemas osteoindutores. 

Flavonóides são compostos polifenólicos encontrados em plantas, flores e frutos. Uma 

propriedade importante dos flavonóides é sua atividade antioxidante, o que faz com que 

compostos polifenólicos sejam amplamente aplicados comercialmente como anti-

inflamatórios e anticâncer, por exemplo188. Além disso, devido à estrutura química 

característica dos flavonóides, esses compostos podem facilmente complexar com íons 

metálicos189. Nesse sentido, um dos sistemas mais estudados é a complexação entre o 

flavonóide morina e diferentes metais, como Al3+ 190, Ca2+ 191 e lantanídeos192. Nesse 

capítulo, serão descritas a formação do complexo morina-Sr2+ em solução e em 

monocamadas de Langmuir.  
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Figura 3.2: Estrutura química do flavonóide morina.  
 

1.1. Estrutura e características espectrais dos flavonóides 
 

Os flavonóides são constituídos por uma estrutura básica comum a todos os 

compostos, contendo 15 átomos de carbono dispostos em três anéis (esqueleto C6-C3-

C6`), marcados como A, B e C na Figura 3.3. Dependo do estado de oxidação do anel 

heterocíclico e do número e natureza dos substituintes aos anéis, os flavonóides podem 

dar origem a diferentes classificações, como flavonas, isoflavonas e flavonóis (classe a 

que a morina pertence).  

 

Figura 3.3: Esqueleto básico dos flavonóides. 
 

Essas moléculas são pigmentos responsáveis pela coloração de folhas e flores, e 

apresentam forte absorção na região do UV-Visível. Dessa forma, espectroscopia de 

absorção no UV-Vis é a técnica mais apropriada para a análise estrutural dos flavonóides 

e complexação com íons metálicos. Nessa sessão, faremos uma revisão dos princípios 

básicos que regem o entendimento das propriedades fotofísicas dos flavonóides.  

A forte coloração dos flavonóides é devida à absorção da radiação eletromagnética 

na região do espectro visível. A absorção de radiação eletromagnética, com um dado 

comprimento de onda λ na região do UV-vis, por átomos e moléculas é resultado de  

transições eletrônicas entre níveis energéticos de menor para níveis de maior energia. 

Assim como para átomos isolados, em uma molécula, o arranjo de elétrons deve obedecer 

ao Princípio de Exclusão de Pauli, onde para cada orbital deve haver somente dois 

elétrons alocados com spins de orientação contrárias (emparelhados). Quando uma 

molécula possui todos os seus orbitais eletrônicos preenchidos de forma emparelhada, 
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como os flavonóides, esse estado eletrônico é denominado singlete, que denominaremos 

por S0. Além do estado eletrônico de menor energia, o estado fundamental S0, em uma 

molécula há vários estados eletrônicos com energias S1, S2, S3, e por assim adiante. Se 

uma molécula em seu estado eletrônico fundamental S0 for irradiada com radiação, ou 

fótons, cuja energia hv seja igual à diferença entre os estados S0 e S1, ocorrerá a absorção 

de energia e a molécula passara para seu primeiro estado excitado S1. A absorção de 

energia devido à transição eletrônica entre dois estados é quantizada e relacionada por:  

∆𝐸 = 𝐸 (𝑆1) − 𝐸(𝑆0) = ℎ𝜈 =  
ℎ𝑐

𝜆
 

onde c é a velocidade da luz, ν é a frequência e λ é o comprimento de onda da radiação. 

A diferença de energia entre estados eletrônicos refere-se à absorção de radiação na região 

do UV-Vis (200 a 700 nm). Dentro de cada estado eletrônico S qualquer, os núcleos 

podem vibrar numa dada frequência pelos seus diferentes modos normais de vibração. O 

resultado disso é que cada transição eletrônica é acompanhada de um envelope de 

transições vibracionais entre cada nível vibracional ʋ. As transições eletrônicas 

acontecem em tempo muito curto, da ordem de 10-15 segundos, de modo que a posição 

dos núcleos não se altera enquanto os elétrons assumem a configuração do estado 

excitado. Esse é o princípio de Franck-Condon, que descreve as transições eletrônicas 

como um processo instantâneo representado por uma transição vertical, onde a transição 

mais intensa se dá do nível vibracional do estado fundamental para o nível vibracional da 

vertical que está acima dele (Figura 3.4A).  

Uma vez que a molécula encontra-se no estado excitado S1, haverá então o 

decaimento para o estado fundamental. Esse decaimento pode acontecer de modo não-

radiativo, onde o excesso de energia é transferido para vibrações, rotações e translações 

das moléculas vizinhas. Outra forma de decaimento é o radiativo, onde a energia de 

excitação é liberada pela emissão de um fóton. Fenômenos de emissão são representados 

pelo diagrama de Jablonski (Figura 3.4B). Uma molécula no estado eletrônico S0 absorve 

fóton e sofrem transições eletrônicas para os estados eletrônicos excitados (S1, S2, S3). O 

sistema decai então não-radiativamente ao nível vibracional de menor energia do estado 

excitado S1. Nesse ponto, o sistema pode decair radiativamente para o estado S0 através 

da emissão de radiação, processo esse conhecido como fluorescência. A fluorescência é 

uma transição permitida (entre níveis de mesma multiplicidade), com um tempo de vida 

curto em torno de 10-9 segundos. Outro processo que pode ocorrer é o decaimento não-

radiativo do estado excitado S1 que sofre um cruzamento intersistema, onde ocorre uma 
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inversão de spin que dá origem a um estado triplete excitado (T1). A molécula pode então 

decair do estado T1 para o estado fundamental através da emissão de radiação por um 

processo chamado fosforescência. A fosforescência é uma transição proibida por spin 

(diferentes multiplicidades entre o estado fundamental e excitado) e possui um tempo de 

vida maior que a fluorescência, da ordem de 10-3 segundos.   

 

 

Figura 3.4: (A) O princípio de Franck-Condon afirma que a transição mais intensa se dá do nível 

vibracional do estado eletrônico fundamental para o estado excitado vibracional que está na 

vertical acima dele, caracterizando assim transições verticais. A transição eletrônica ocorre num 

espaço temporal no qual os núcleos não se alteram. Dessa forma, a molécula no estado excitado 

possui uma geometria em função das coordenadas nucleares (R1) que é diferente da geometria do 

estado fundamental (R0). (B) Diagrama de Jablonski mostrando os diferentes processos 

fotofísicos que podem ocorrer para uma molécula.  
 

Na figura 3.5 observa-se os espectros de excitação e emissão (fluorescência) da 

morina. Nota-se que o espectro de emissão é deslocado para maiores valores de λ em 

relação ao espectro de absorção. Esse fenômeno é conhecido como deslocamento de 

Stokes. A origem desse deslocamento pode ser compreendida segundo a visão do 

princípio de Franck-Condon. A absorção da radiação faz com que a molécula estabeleça 

a configuração eletrônica do estado excitado, enquanto que o arranjo espacial dos núcleos 

é o mesmo que o do estado fundamental. Processos não-radiativos então ocorrem, de 

modo que a molécula decaia para o menor nível vibracional do estado excitado. Dessa 

forma, a emissão de radiação ocorrerá a partir da molécula no estado excitado, com os 

núcleos arranjados na configuração do estado fundamental, mas com a distribuição 

eletrônica do estado excitado (distribuição R1). Tendo em vista que a diferença de energia 

entre os dois estados é maior quando a molécula está na geometria do estado fundamental 
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(R0) comparada com a geometria do estado excitado (R1), a emissão ocorrerá em valores 

de λ maiores que os da absorção.  

 

Figura 3.5: Espectros de excitação e emissão da morina (25 µmol L-1 em solução metanol:água 

80:20 em pH = 3)193. Observa-se que o máximo de emissão ocorre em valores maiores de λ (menor 

energia), caracterizando o deslocamento Stokes.  
 

A absorção de radiação pela molécula fluorescente leva à formação de uma 

população inicial (N0) de moléculas no estado excitado. A taxa de decaimento para o 

estado fundamental dessa população inicial de moléculas excitadas é 

𝑑𝑁(𝑡)

𝑑𝑡
=  −(𝑘𝑓𝑙 +  𝑘𝑛𝑟)𝑁(𝑡) 

onde 𝑁(𝑡) é o número de moléculas excitadas em um tempo t após a excitação, 𝑘𝑓𝑙 é a 

taxa de emissão da fluorescência e 𝑘𝑛𝑟 é a taxa de decaimentos não-radiativos. Em t = 0, 

N(t) = N0, então podemos integrar a equação anterior de modo a obter 

𝑁(𝑡) =  𝑁0𝑒−𝑡/𝜏 

onde 𝜏 = (𝑘𝑓𝑙 +  𝑘𝑛𝑟)
−1

 é o tempo de vida do estado excitado. τ pode ser interpretado 

como o tempo médio que a molécula permanece no estado excitado. Espera-se que a 

intensidade de fluorescência F(t) seja proporcional à população de moléculas excitadas, 

então:  

𝐹(𝑡) =  𝑘𝑓𝑙 𝑁(𝑡) 

O tempo de vida da fluorescência é o tempo necessário para que a intensidade 

decaia para 1/e do seu valor inicial. Dessa forma, τ pode ser determinado a partir da curva 

logF(t) versus t. Uma molécula pode não ter um comportamento monoexponencial, mas 

ter o tempo de vida composto por várias componentes devido à diferentes espécies 

emissoras no estado excitado. Dessa forma, o decaimento exponencial será decomposto 

em componentes, de acordo com a equação 

𝐹(𝑡) =  ∑ 𝐵𝑖𝑒
𝑡/𝜏𝑖

𝑖
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onde 𝜏𝑖 representa as diferentes componentes do tempo de decaimento e 𝐵𝑖 é a amplitude 

das componentes em t = 0. Cada valor 𝜏𝑖 representa uma espécie emissora individual, e 

a intensidade fracional 𝑓𝑖  de cada uma dessas espécies é dada por  

𝑓𝑖 =  
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖𝜏𝑖𝑖
 

 

 

Nesse capítulo, descreveremos a formação do complexo entre morina e Sr2+. A 

composição do complexo será caracterizada com o uso de diferentes técnicas 

espectroscópicas. Em especial, caracterizaremos as propriedades fotofísicas da morina 

complexado a Sr2+. Essa caracterização dos padrões de absorção e fluorescência da 

morina é importante para a elucidação estrutural do complexo formado. Além disso, o 

conhecimento dessas propriedades abre uma janela analítica para a identificação de Sr2+ 

em diferentes meios, fato esse importante uma vez que visamos a aplicação desse 

complexo em sistemas biológicos. Por fim, estudaremos a formação in situ do complexo 

entre morina e Sr2+ em monocamadas de Langmuir. Sua imobilização em matrizes 

orgânicas com alto grau de organização estrutural poderá ser utilizada na criação de 

recobrimentos bioativos para superfícies metálicas, que é o objeto dessa dissertação.  
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2. Parte Experimental 
 

2.1. Síntese e caracterização espectroscópica  
 

2.1.1. Estudo da formação do complexo morina-Sr2+ por 
espectroscopia de absorção no UV-Vis  

 

Foram preparados 3,0 mL de solução metanólica (J.T.Baker, padrão HPLC) de 

morina 100 µmol L-1 (hidrato de morina, Acrôs Organics, MW = 302,24 g.mol-1). SrCl2 

foi adicionado à solução de morina em diferentes concentrações. Partiu-se de de uma 

solução aquosa de SrCl2 0,01 mol L-1, e 5,0 µL de solução de NH4OH (Dinâmica, 28-

30% teor em NH3) foram adicionados para garantir a desprotonação da morina. As 

soluções foram mantidas em repouso por 2 h antes da obtenção de espectros eletrônicos 

de absorção no UV-Vis no espectrofotômetro Hewlett Packard 8453, usando cubeta de 

quartzo com caminho ótico de 1,00 cm, a 25°C.  

 

2.1.2. Medidas de fluorescência estática  
 

 

Medidas de fluorescência estacionária foram obtidas para as soluções de morina 

na presença de Sr2+ preparadas conforme descrito anteriormente, usando o 

espectrofluorímetro Hitachi F-700 (DFM/FFCLRP), que possui lâmpada de xenônio de 

150 W como fonte de excitação. As amostras foram excitadas em 414 nm e largura de 

banda de excitação igual a 5 nm.   

 

2.1.3. Medidas de fluorescência resolvida no tempo  
 

Para medidas com resolução temporal, foi usado um sistema baseado no método 

de correção temporal de fótons únicos, usando laser pulsado Tsunami 3950 (Spectra 

Physics) de titânio-safira bombeado por laser de estado sólido Millenia Xs (Spectra 

Physics). A frequência dos pulsos gerados no Tsunami foi ajustada para 8,0 MHz pelo 

Pulse Picker 3986 (Spectra Physics). O comprimento de onda do laser foi selecionado 

com o gerador do segundo harmônico (LBO Crystal, GWN-23PL Spectra Physics), de 

modo a obter pulsos de excitação a 424 nm que foram direcionados com o auxílio de 

espelhos para um espectrômetro em formato L Edinburg FL900 com um monocromador 

no canal de emissão. Os fótons emitidos foram detectados a 545 nm pela 
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fotomultiplicadora refrigerada Hamamatsu C4878. Curvas de decaimento foram 

analisadas com o software F900 fornecido pela Edinburg Instruments, e a inspeção do 

ajuste dado pelo software foi feita pela observação dos gráficos de resíduo e do parâmetro 

estatístico χ2. Intensidade 𝐼(𝑡) foi ajustada com a curva de decaimento multi-exponencial                     

𝐼(𝑡) =  𝐼0 ∑ 𝐵𝑖𝑒
𝑡

𝜏𝑖𝑖 ,  

onde 𝐼0 é a intensidade inicial, 𝐵𝑖 e 𝜏𝑖 são o fator pré-exponencial (amplitude de cada 

componente) normalizado e o tempo de vida do componente i da curva de decaimento, 

respectivamente, ao longo do tempo t.  

 

2.1.4. Isolamento e caracterização do complexo morina-Sr2+ 

0,151 g de hidrato de morina e 100,0 µL de solução de NH4OH foram adicionados 

a 50,0 mL de metanol, agitando até completa solubilização, conforme protocolo 

desenvolvido em nosso laboratório. A solução resultante é marrom-avermelhado. 

Adicionou-se então 0,399 g de SrCl2, a solução tornando-se marrom-esverdeado. A 

mistura foi então agitada por 2 horas e centrifugada para a remoção do precipitado. O 

precipitado foi lavado com solução t-butanol: clorofórmio (1:1, v:v) e seco em 

dessecador. A estrutura do complexo isolado foi determinada por espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear (RMN). Espectros de 1H-RMN foram obtidos em um 

equipamento Bruker Avance DRX-500 (DQ/FFCLRP) e os compostos foram 

solubilizados em dimetilsulfóxido (DMSO) deuterado.  
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2.2. Formação do complexo morina-Sr2+ em monocamadas de 
Langmuir 

 

2.2.1. Estudo das monocamadas  
 

A interação entre morina e monocamadas de ácido octadecilfosfônico (OPA, 

Sigma-97%, 334,47 g.mol-1) foi estudada em uma cuba de Langmuir (Insight, Brasil, 216 

cm2), a 25°C. Para isso, 30 µL de OPA (2,0 mmol L-1) solubilizado em mistura 

clorofórmio:metanol (3:1, v/v) foram espalhados sobre a subfase contendo água 

deionizada (tensão superficial 72,3 mN m-1 e condutividade 1,1µS cm-1 a 25°C) ou 

solução aquosa de SrCl2 (2,0 mmol L-1). Após o espalhamento do lipídeo, diferentes 

volumes da solução de morina (30 mmol L-1, em metanol) foram espalhados lentamente, 

gota a gota, sobre toda a superfície da cuba. Após esperar 5 min para equilíbrio do sistema, 

isotermas π versus A foram obtidas com velocidade de compressão de 0,42 mm s-1. 

Espectros de absorção no UV-Vis foram obtidos simultaneamente à compressão da 

monocamada com o espectrofotômetro portátil modelo USB2000+ (Ocean Optics, EUA) 

acoplando-se uma fibra ótica (50 µm de diâmetro) para guiar a luz na interface líquido-

ar.   

2.2.2. Microscopia de fluorescência acoplada à cuba de Langmuir 
 

A morfologia das monocamadas de OPA na presença da morina foi investigada 

com o uso da microscopia de fluorescência. Para isso, 10 µL de OPA (2,0 mmol L-1) 

solubilizado em mistura clorofórmio:metanol (3:1, v/v) foram espalhados sobre a subfase 

contendo água deionizada (tensão superficial 72,3 mN m-1 e condutividade 1,1µS cm-1 a 

25°C) ou solução aquosa de SrCl2 (2,0 mmol L-1). Após o espalhamento do lipídeo, 30 

µL da solução de morina (30 mmol L-1, em metanol) foram espalhados lentamente, gota 

a gota, sobre toda a superfície da cuba (Insight Brasil, 56 cm2 de área). Imagens de 

fluorescência foram obtidas através de um microscópio ótico (Olympus BX50) acoplado 

à cuba de Langmuir, com excitação em 390 nm e lente de aumento de 10x.  
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2.2.3. Microbalança a cristal de quartzo  
 

A massa transferida pelos filmes LB foi medida com o uso da microbalança a cristal 

de quartzo (QCM), que relaciona a variação da frequência ΔF (Hz) de um cristal 

piezoelétrico de quartzo devido à adsorção de uma dada massa m, de acordo com a 

equação de Sauerbrey: 

∆𝐹 =  
2𝐹0

2 ∆𝑚

𝐴 √µ𝑐𝜌𝑐

 

onde F0 é a frequência inicial, µc é o módulo de cisalhamento do quartzo, ρc a densidade 

do quartzo, ΔF a variação de frequência, A é a área do eletrodo e Δm é a massa total 

depositada em ambas faces do cristal.  

Para essa quantificação, filmes LB de OPA na presença da morina foram 

depositados sobre um cristal de quartzo (International Crystal Manufacturing, 10 MHz). 

Os filmes foram construídos espalhando-se 30 µL de solução de OPA (2,0 mmol L-1) e 

100 µL de solução de morina (30,0 mmol L-1) em subfase contendo SrCl2 2,0 mmol L-1. 

As deposições foram realizadas mantendo π constante em 30 mN m-1 e com velocidade 

de deposição de 0,038 mm s-1.  Os cristais foram secos em fluxo de N2 (g) antes da medida 

da frequência. A frequência de oscilação (ICM Lever Oscilators, 10 MHz) foi mensurada 

utilizando um frequencímetro Lutron FC2700TCXO.   
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3. Resultados e Discussão  
 

3.1. Síntese e caracterização do complexo morina-Sr2+ 
 

A formação do complexo morina-Sr2+ em metanol foi avaliada por espectroscopia 

eletrônica de absorção no UV-Vis. O espectro de absorção da morina em metanol (Figura 

3.6) mostra a presença de duas bandas principais: uma banda centrada em 260 nm (banda 

II) e outra centrada em 366 nm (banda I). A banda II origina-se de transições π  π* no 

anel A (sistema benzênico) e a banda I associada a transições π  π* no anel B (sistema 

cinamoil)194. Como mostrado na Figura 3.6-A, a adição de Sr2+ à solução de morina 

promove o deslocamento batocrômico de cerca de 22 nm das bandas originais, surgindo 

uma nova banda centrada em 410 nm. Esse deslocamento é associado à formação do 

complexo morina-Sr2+. A presença do metal coordenado ao ligante diminui a diferença 

entre os níveis de energia dos orbitais HOMO e LUMO da morina. Santos el al.196 

mostraram que a complexação entre 3-hidroxiflavona e Al3+ reduz o valor de ΔE entre os 

orbitais HOMO e LUMO do flavonóide na ordem de 0,04 Hartree.  Ao se observar 

estrutura da morina (Figura 3.6B), é evidente que a complexação ocorrerá com a carbonila 

do átomo de carbono 4 e as hidroxilas vizinhas situadas nos carbonos 5 ou 3. Uma vez 

que o grupo 3-OH possui maior habilidade quelante que o grupo 5-OH, acredita-se que a 

complexação ocorra entre Sr2+ e os grupos 3-OH e 4C=O. Complexos entre metais e esse 

sítio de ligação têm sido relatados para Ca2+ 191, Mg2+ 191, Cu2+ 195, Al3+ 190 e lantanídeos192.   

 

  

Figura 3.6: Espectros eletrônicos de absorção no UV-Vis para a solução de morina (100 µmol/L) 

após adição de diferentes concentrações de SrCl2.  
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 A estequiometria do complexo morina-Sr2+ foi estimada pelo método de Job 

(método da variação contínua), medindo-se a absorbância da solução contendo diferentes 

fração em mol de morina, no comprimento de onda 410 nm, que é associado à máxima 

absorção do complexo. Considerando um equilíbrio global entre Sr2+ e n ligantes (L) para 

formar o complexo SrLn, temos que  

Sr2+ + nL = SrLn 

onde n é determinado a partir do gráfico de máxima absorbância do complexo em função 

da fração em mol (χ) do ligante, onde 𝑛 =  
𝜒𝑚á𝑥

1−𝜒𝑚á𝑥
. Dessa forma, a partir do gráfico da 

Figura 3.7, podemos estimar que n = 1, logo a estequiometria do complexo é 1:1.  

 

Figura 3.7: Gráfico de Job mostrando a absorbância à 410 nm obtida para as soluções contendo 

diferentes frações em mol de morina, na presença de Sr2+.  

 

A Figura 3.9 mostra os espectros de emissão obtidos para soluções de morina 

contendo diferentes concentrações de Sr2+, excitados em 414 nm. Em meio básico (Figura 

3.9-A), observa-se um aumento considerável da luminescência à medida que se aumenta 

a [Sr2+], atingindo regime de saturação a partir de 50 µmol/L. Além disso observa-se o 

deslocamento hipsocrômico do máximo de emissão, passando de 550 nm (sem adição de 

Sr2+) a 520 nm. O aumento da intensidade de fluorescência pode ser atribuído à inibição 

do processo de transferência de próton intramolecular no estado excitado entre os grupos 

hidroxila e carbonila adjacentes, uma vez que esse processo causa a formação de 

tautômeros não-emissivos ou com baixa emissão à temperatura ambiente190, como 

esquematizado na Figura 3.8.  
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Figura 3.8: Fototautomerização da 3-hidroxiflavona.  

 

Figura 3.9: A) Espectros de emissão para a solução de morina (100 µmol/L) após adição   de SrCl2 

em diferentes concentrações. B) Curvas de decaimento do estado excitado para solução de morina 

(100 µmol/L) após adição de diferentes concentrações de SrCl2.  

 

 A análise do estado excitado foi realizada por meio da obtenção de curvas de 

decaimento de intensidade de fluorescência em função do tempo para os sistemas morina-

Sr2+. Como mostrado na Figura 3.9-B e pelos tempos de decaimento () calculados 

mostrados na Tabela 3.1, as curvas de decaimento obtidas são multiexponenciais devido 

aos diferentes processos moleculares que ocorrem no estado excitado da morina190. Como 

observado na Figura 3.9-B, a adição de Sr2+ à solução de morina faz com que a 

componente com maior peso para a curva de decaimento possua maior tempo de vida, 

atribuído ao complexo, cujo τ é maior devido à inibição do processo de transferência 

intramolecular do próton. Esse resultado está em concordância com os obtidos para 

complexos morina-Al3+ 190 e morina-Mg2+ 197.  
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Tabela 3.1: Parâmetros obtidos pelo ajuste da curva de decaimento do estado excitado das 

soluções de morina (100 µmol L-1) contendo diferentes concentrações de Sr2+  

 0 10 µmol/L 50 µmol/L 100 µmol/L 

𝝉𝟏 (ns) 2,602 3,389 3,565 3,491 

𝝉𝟐 (ns) 0,383 1,469 1,775 1,535 

𝝉𝟑 (ns) 0,142 0,004 0,047 0,061 

𝑩𝟏 0,012 0,029 0,030 0,030 

𝑩𝟐 0,037 0,021 0,035 0,030 

𝑩𝟑 0,094 0,089 0,127 0,051 

𝒇𝟏 (%) 52,9 69,6 60,7 66,35 

𝒇𝟐(%) 24,3 22,5 35,8 29,13 

𝒇𝟑 (%) 22,8 7,8 3,44 4,52 

𝝌𝟐 1,099 1,085 1,108 1,097 

 

 Como descrito na parte experimental, foi possível isolar o complexo morina-Sr2+, 

obtendo um pó marrom escuro ligeiramente solúvel em metanol. O espectro de absorção 

para o sólido obtido solubilizado em metanol é mostrado na Figura 3.10. Nota-se que o 

máximo de absorção é centrado em 410 nm, assim como atribuído à formação do 

complexo morina-Sr2+ em solução (Figura 3.6), indicando que houve o isolamento do 

complexo.  

 

Figura 3.10: Espectro eletrônico de absorção no UV-Vis para o complexo morina-Sr2+ 

solubilizado em metanol, após ser isolado.  
 

 A estrutura do complexo morina-Sr2+ foi elucidada por espectroscopia de 1H-

RMN. Os deslocamentos químicos (δ) obtidos para os átomos de H a partir dos espectros 

de 1H-RMN estão sumarizados na Tabela 3.2. Nota-se que a complexação da morina com 
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Sr2+ promove o deslocamento dos sinais das hidroxilas no espectro de 1H-RMN para 

campo alto, uma vez que a coordenação com o metal aumenta a conjugação. Não se 

observa no espectro do complexo o sinal referente à hidroxila 3-OH. Isso indica que a 

coordenação ocorreu via a desprotonação da hidroxila situada no carbono 3 e a carbonila 

vizinha situada no carbono 5. Os valores de δ obtidos estão em concordância com 

resultados descritos na literatura191,192. 

 

Tabela 3.2: Deslocamentos químico (em ppm) observados para os átomos de H identificados 

nos espectros de 1H-RMN obtidos para a morina e o complexo morina-Sr2+ (a correspondência 

dos prótons está mostrada nas figuras 3.11 e 12) 
 

Composto 5-OH 7-OH 3-OH 4`-OH 2`-OH H-6` H-5` H-8 H-3` H-6 

Morina 12,62 10,70 9,76 9,38 9,40 7,22 6,39 6,34 6,28 6,17 

Morina-Sr2+ 14,67 12,79 - 9,50 9,52 7,45 6,35 6,27 6,13 6,29 
 

 
Figura 3.11: Espectro de 1H-RMN da morina em DMSO deuterado. 
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Figura 3.12: Espectro de 1H-RMN do complexo morina-Sr2+ em DMSO deuterado.  
 

 

 

A partir dos resultados obtidos pelas diferentes técnicas espectroscópicas 

apresentadas até aqui, concluímos que a estrutura do complexo formado é via 

coordenação com os grupos 3-OH e 5C=O.  

 

Figura 3.13: Esquema da formação do complexo morina-Sr2+ 
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3.2. Formação do complexo morina-Sr2+ em monocamadas  
 

Visando a aplicação do complexo morina-Sr2+ como recobrimentos bioativos para 

superfícies metálicas, estudamos a sua formação in situ em monocamadas de OPA. A 

adição de morina na interface líquido-ar promove a expansão da monocamada de OPA, 

como observado na Figura 3.14. Essa expansão da monocamada indica a incorporação de 

moléculas de morina na monocamada de OPA. Figura 3.14-B mostra variações de π em 

função da área da cuba obtida para a morina espalhada em subfase aquosa. Observa-se 

que o flavonóide possui atividade superficial, uma vez que se nota o aumento de π à 

medida que a monocamada é comprimida. Valores de π próximos a 30 mN m-1 são obtidos 

ao final da compressão com Cs-1 da ordem de 10-80 mN/m.  Uma vez que a morina possui 

grupos hidrofílicos e hidrofóbicos, é de se esperar alguma atividade superficial, mas a 

ausência de caudas hidrofóbicas longas dificulta que o empacotamento das moléculas 

atinja estados de alta condensação. Poucos estudos na literatura relatam o estudo de 

flavonóides em monocamadas de Langmuir. Todavia, há resultados obtidos para 3-

hidroxiflavona196 e quercetina198,199 que relatam a obtenção de monocamadas para os 

flavonóides puros com valores de área ocupada por molécula da ordem de 100 

Å2/molécula. Os valores de área ocupada por molécula encontrados para a morina são na 

ordem de 0,30 Å2/molécula, o que pode ser explicado devido à maior solubilidade da 

morina em água quando comparado a quercetina e a 3-hidroxiflavona. Dessa forma, o 

espalhamento da solução de morina na interface líquido-ar primeiro provoca a 

solubilização na subfase até que se atinja a saturação necessária na interface para a 

formação da monocamada. Voltando a analisar a Figura 3.14-A, observamos que a adição 

de morina na monocamada leva à sua expansão para maiores valores de A, o que indica 

a incorporação de moléculas de morina na monocamada. Nota-se que essa expansão é 

observada ao longo de toda a isoterma, o que indica que a o flavonóide não é expulso da 

monocamada, mesmo em altos valores de π. Interessante é o fato de que a expansão da 

monocamada é maior quando a subfase contém íons Sr2+, o que nos leva a inferir que a 

organização das moléculas de morina na interface é influenciada pela presença de Sr2+. 

Essa maior expansão é demonstrada pela variação dos valores de área mínima das 

monocamadas (ΔA) (Tabela 3.3) antes e após a adição de morina em subfases de água 

pura ou contendo Sr2+, onde ΔA é maior na presença de Sr2+. As moléculas de morina 

podem estar inseridas na monocamada através do estabelecimento de ligações de 

hidrogênio com a cabeça polar do OPA. Alguns estudos relatam sua inserção entre a parte 



Complexo morina-Sr2+ 
 

 

73 

 

hidrofílica e hidrofóbica da monocamada198,199. Todavia, a presença de Sr2+ na subfase 

muda o arranjo das moléculas de morina na interface, devido a formação do complexo 

morina-Sr2+. O módulo compressional Cs-1 das monocamadas de OPA diminui com a 

adição de morina, devido ao aumento da elasticidade induzida pela inserção das 

moléculas (Tabela 3.3). Monocamadas mais elásticas foram obtidas na presença de Sr2+, 

nos dando outra evidencia da diferença no arranjo das moléculas de morina na interface.   

 
Figura 3.14: A) Isotermas π versus A para as monocamadas de OPA em subfases contendo água 

pura ou solução aquosa de SrCl2 2,0 mmol L-1. A solução de morina foi adicionada à interface na 

proporção de 50:1 (n/n) em relação ao OPA. B) Variação de π em função da área disponível na 

cuba obtida espalhando-se 300 µL de solução de morina 30,0 mmol L-1 de morina em metanol.  
 

Tabela 3.3: Valores de área mínima e 𝐂𝐬
−𝟏e suas respectivas variações antes e após a adição de 

morina nas monocamadas de OPA 

 Amínima
* 

(Å2/molécula) 

ΔA 

(Å2/molécula) 
𝐂𝐬

−𝟏 (mN/m) Δ𝐂𝐬
−𝟏 (mN/m) 

OPA – água 25 - 303 - 
OPA – SrCl2 18 - 418 - 
OPA – morina 

– água 
39 14 212 91 

OPA – morina 

– SrCl2 
44 26 257 161 

* Os valores de área mínima foram calculados a partir da reta tangente  à isoterma no estado condensado 

(π ~ 40 mN m-1).  

 

 A formação do complexo morina-Sr2+ na interface líquido-ar foi atestada com a 

obtenção de espectros eletrônicos in situ (Figura 3.15). A presença de Sr2+ na subfase 

promove o deslocamento da banda de absorção da morina em 10 nm, indicando a 

complexação da morina com Sr2+ presentes na interface. Nota-se ainda um leve aumento 

na intensidade dos espectros à medida que aumenta-se o valor de π, devido ao aumento 

na quantidade de moléculas de morina na interface (moléculas/área) com o aumento da 



Complexo morina-Sr2+ 
 

 

74 

 

compactação da monocamada. A obtenção de imagens de fluorescência das 

monocamadas de OPA contendo morina na presença e ausência de Sr2+ revela grandes 

diferenças (Figura 3.16). Devido à baixa fluorescência da morina, não se observa 

luminescência das monocamadas de OPA na presença de morina. Todavia, a presença de 

Sr2+ na subfase faz com que se observe aglomerados luminescentes na monocamada, 

devido ao aumento da fluorescência ocasionado pela complexação com íons Sr2+, como 

explicado anteriormente. Além disso, com o aumento de π nota-se a compactação dos 

aglomerados luminescentes na interface, devido a formação de monocamadas mais 

condensadas. Através dos resultados aqui apresentamos propomos um modelo para a 

formação do complexo morina-Sr2+ na interface líquido-ar representado pela Figura 3.17.  

 
Figura 3.15: Espectros de absorção na região do UV-Vis obtidos para as monocamadas de OPA 

em subfases contendo água pura (A) ou solução aquosa de SrCl2 2,0 mmol L-1 (B). A solução de 

morina foi adicionada à interface na proporção de 50:1 (n/n) em relação ao OPA. Os espectros 

foram obtidos in situ para as monocamadas em diferentes valores de π (em mN/m).  
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Figura 3.16: Imagens obtidas com o microscópio de fluorescência acoplado à cuba de Langmuir 

para as monocamadas de OPA em diferentes valores de  (mN m-1) em subfases contendo água 

pura ou solução aquosa de SrCl2 2,0 mmol L-1. A solução de morina foi adicionada à interface na 

proporção de 50:1 (n/n) em relação ao OPA. 
 

 

 

 

 
Figura 3.17: Esquema proposto para a interação da morina nas monocamadas de OPA. A adição 

de morina interface promove a expansão da monocamada de OPA, indicando que as moléculas 

de morina interagem preferencialmente na região da cabeça polar, ocupando espaço na interface. 

A adição de Sr2+ nessa monocamada promove uma nova expansão da monocamada, uma vez que 

a formação do complexo com Sr2+ promove a reorganização das moléculas de morina na interface, 

expandindo a monocamada.  
 

A massa transferida pelos filmes LB foi quantificada pela técnica da QCM, em 

subfases contendo SrCl2 e com o espalhamento de morina na interface (proporção 50:1). 

De acordo com a Figura 3.18, nota-se o crescimento linear da massa depositada como 

aumento no número de camadas, com coeficiente de correlação linear superiores a 0,9. 

Uma vez que sabemos a área do cristal em que o filme foi depositado e sabemos o valor 

de área ocupada por molécula de OPA em π = 30 mN m-1, é possível calcular a massa 

teoricamente esperada a ser depositada por camada de filme LB, considerando uma razão 

de transferência igual a 1. Como mostrado na Tabela 3.4, a massa depositada por camada 
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para os filmes LB de OPA é igual ao valor teoricamente esperado, indicando que a 

deposição foi bem-sucedida. Por outro lado, os filmes depositados na presença de morina 

apresentaram valor de massa depositada por camada superior ao esperado teoricamente. 

Esse aumento na massa depositada nos leva a inferir que houve a transferência do 

complexo morina-Sr2+.  

 

 
 

Figura 3.18:  Massa depositada pelos filmes LB com o aumento do número de camadas.  
 

 

 

Tabela 3.4: Valores obtidos de massa depositada através da QCM 
 

 Massa por camada (ng)* Massa teórica (ng) Correlação linear (R2) 

OPA-Sr2+ 229 ± 8 229 ng 0,9998 

OPA-Sr2+ - morina 182 ± 6 100 ng 0,9896 

*  A massa depositada por camada é o coeficiente angular obtido do ajuste linear nos dados da QCM.   
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4. Conclusões  
 

A formação do complexo morina-Sr2+ foi caracterizada por diferentes técnicas 

espectroscópicas. A adição de Sr2+ à solução de morina provoca o deslocamento 

batocrômico do máximo de absorção para 410 nm, indicando que houve a formação do 

complexo morina-Sr2+, com estequiometria 1:1. A estequiometria do complexo foi 

confirmada por espectroscopia de RMN, indicando que a complexação ocorre entre a 

carbonila 5C=O e a hidroxila desprotonada 3-OH. A formação do complexo morina-Sr2+ 

provoca o aumento da intensidade de fluorescência da morina e a formação de espécies 

luminescentes com maiores tempo de vida. Quanto à formação do complexo morina-Sr2+ 

em monocamadas de Langmuir, observamos que a adição de morina à interface líquido-

ar promove a expansão da monocamada de OPA, indicando que as moléculas de morina 

interagem preferencialmente na região da cabeça polar, ocupando espaço na interface. A 

adição de Sr2+ à subfase provoca uma nova expansão da monocamada, uma vez que a 

formação do complexo com Sr2+ promove a reorganização das moléculas de morina na 

interface, expandindo a monocamada. Dessa forma, podemos formar multicamadas do 

filme LB contendo o complexo morina-Sr2+ sobre suportes sólidos, indicando que essa 

metodologia de imobilização é promissora para o desenvolvimento de novos 

recobrimentos bioativos para implantes de substituição óssea.  
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Filmes auto-organizados de colágeno  
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1. Introdução 
 

Moléculas de colágeno representam o bloco construtor mais abundante no corpo 

humano, com a função de prover estabilidade, elasticidade e resistência mecânica para 

tecidos conectivos moles, tecido ósseo e matriz extracelular200.  Colágeno é encontrado 

sob diferentes formas na natureza, especificamente organizado em arranjos hierárquicos 

que originam rebuscadas estruturas e funcionalidade para os tecidos que por ele são 

compostos. Cada molécula de polipeptídeo (chamada de procolágeno) é uma α-hélice 

formada pela sequência tripeptídica Gly-X-Y (onde geralmente X é prolina e Y é 4-

hidroxiprolina) que adota uma estrutura helicoidal anti-horária com três resíduos por 

volta. Então, três cadeias de polipeptídeo se unem para formarem uma tripla hélice 

orientada no sentido horário (Figura 4.1 a-b).  Tipicamente, um mamífero pode possuir 

mais de 30 variações estruturais de colágeno, podendo variar quanto ao tipo de tecido em 

que é encontrado, sequencia peptídica e funcionalidade. Colágeno tipo I é o mais 

comumente encontrado, formado por uma tripla hélice de duas cadeias α1 e uma cadeia 

α2 que se auto-organizam em estruturas fibrilares tridimensionais que exibem um 

característico padrão de estrias. Moléculas de colágeno hidratadas possuem 

aproximadamente 1,6 nm de diâmetro e 300 nm de comprimento (quando empacotadas 

na forma de fibrilas). Durante a fibrilogenese, moléculas de colágeno são empacotadas 

em fibrilas que exibem um padrão de estrias de 67 nm, formadas por uma região densa 

de 27 nm (chamada de região de overlap, do inglês) e outra região menos densa de 40 nm 

(região de gap).  Smith201 propôs que uma fibrila de colágeno tem o diâmetro equivalente 

a 5 moléculas, onde cada molécula está escalonada por um período d. Esse arranjo de 

cinco moléculas (chamado de microfibrilas) corresponde ao diâmetro de 2-3 nm 

observado para estruturas colagenosas in vivo.  Cada molécula é 4,46 d em comprimento 

e um vazio de 0,54 d (36 nm) existe no final das moléculas de colágeno que não estão se 

sobrepondo. Moléculas adjacentes se sobrepõem por uma região de 0,46 d ou 31 nm. 

Dessa forma, a região de vazio (gap) de 0,54 d somada com a região de sobreposição 

(overlap) de 0,46 d nos dá o espaçamento das fibrilas de colágeno em estrias de 67 nm.  

Moléculas de colágeno auto-organizadas em fibrilas se agrupam em feixes 

tridimensionais com dimensão que varia de micrometros à escala milimétrica. Esses 

feixes são formados por fibrilas dispostas paralelamente e associadas entre si por meio de 

interações interfibrilares.  
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Figura 4.1: Estrutura hierárquica do colágeno tipo I. (a) Cadeias em hélices de procolágeno 

(vermelho, azul e verde) associam-se para formar a tripla hélice de aproximadamente 300 nm em 

comprimento. (b) Representação esquemática da tripla hélice formada por 3 moléculas de 

procolágeno. (c) Auto-organização das moléculas de colágeno em fibrilas. (d) Camadas de fibrilas 

de colágeno em uma seção transversal da pele. (e) Fibrilas de colágeno com aproximadamente 

100 nm de diâmetro observadas por microscopia eletrônica de transmissão, identificando o 

característico padrão de estrias de 67 nm. (f) Imagem de microscopia de força atômica 

evidenciando as estrias ao longo das fibrilas com dimensão de 67 nm. Essa imagem foi extraída 

da referência 66.  

Em muitos sistemas biológicos, colágeno tipo I exibe uma estrutura líquido-

cristalina, sendo seu estado natural, que provém orientação à longas distâncias202. Cristais 

líquidos é um estado da matéria intermediário entre sólidos cristalinos e líquidos amorfos. 

Há basicamente três fases de cristais líquido: nemática, esmética e colestérica.  Fases 

nemáticas são aquelas em que há orientação a longas distancias das moléculas ao longo 

de um dado eixo. Fases esméticas são compostas por camadas de moléculas, onde em 

cada camada há um eixo de orientação preferencial das moléculas. Fases colestéricas são 

um exemplo de fase nemática quiral, onde as moléculas encontram-se orientadas em 

planos paralelos um aos outros, mas a orientação em cada plano é rotacionada por um 

ângulo constante em relação ao próximo plano. A formação de fases colestéricas pode ser 

esquematizada pelo modelo da “madeira contorcida”, onde cada camada de moléculas é 

representada por um retângulo orientado em uma dada direção. A direção da orientação 

das moléculas (representada por linhas equidistantes e paralelas) é rotacionada entre um 

retângulo e outro por um ângulo fixo e constante, construindo então uma periodicidade 

dada por uma rotação anti-horária de 180° ao longo do eixo colestéricos. Uma rotação de 

180° ao longo do eixo colestérico corresponde ao passo P/2 da estrutura.  Giraud-Guille203 
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demonstrou que a organização de fibrilas de colágeno no ósteon presente no osso pode 

ser descrita por uma série de arcos superpostos, em que em cada arco as fibrilas estão 

orientadas numa dada direção como resultado da arquitetura colestérica das fibrilas de 

colágeno no tecido ósseo.  

 

Figura 4.2: A) Fases de cristais líquidos e B) modelo de “madeira retorcida” para as fases 

colestéricas. C) Imagens de MEV das fibrilas de colágeno em um ósteon, indicando que as fibrilas 

estão dispostas em arcos superpostos e em cada arco as fibrilas estão orientadas numa dada 

direção. Imagem adaptada da referência 204.   

A organização de moléculas de colágeno em tecidos nativos, como córnea, pele e 

osso se assemelha à estrutura observada para sistemas de cristais líquidos60,204,205. 

Todavia, a observação do comportamento líquido-cristalino das moléculas de colágeno 

in vitro é observada apenas em pH ácido, onde a forte repulsão entre os monômeros 

negativamente carregados evita sua agregação206. Uma vez que as moléculas de colágeno 

estejam organizadas na forma de cristais líquidos, a elevação do pH do meio intensifica 

as interações hidrofóbicas entre as moléculas, o que promove a formação de fibrilas de 

colágeno sem a ruptura da orientação e organização das moléculas. A estrutura então 

formada é fortemente dependente da concentração de colágeno no meio. Comportamento 

de cristais líquidos surge para concentrações de colágeno em meio ácido da ordem de 40 

a 80 mg/mL207. É relatada a organização das moléculas de colágeno em estruturas 

colestéricas em concentrações da ordem de 80 mg/mL206. Essa concentração é similar ao 

valor encontrado para a presença de procolágeno em vesículas excretoras de células208. 

Moléculas de colágeno são excretadas para a matriz extracelular estruturada de acordo 

com a fase nemática.  Muitos estudos têm relatado a fibrilogênese in vitro de moléculas 

de colágeno à partir de soluções ácidas através do aumento do pH pela adição de NaOH 

ou amônia devido à redução das repulsões intermoleculares209–211. As matrizes assim 

formadas, na forma de géis, têm sido exploradas para estudos de cultura celular209, 
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engenharia de tecidos212 e biomineralização62. Enquanto a formação de géis com 

estruturas líquido-cristalinas estabilizadas é um processo bem relatado na literatura, a 

formação de filmes finos com essas propriedades tem sido pouco explorada.   Tang et 

al213 mostraram que a compressão contra uma superfície de vidro de uma gota de solução 

concentrada de colágeno produz um filme fino com certo grau de propriedades líquido-

cristalinas. Todavia, essa metodologia possui baixa reprodutibilidade e resulta em filmes 

pouco homogêneos e com baixo grau de cristalinidade.  Kirkwood et al205 descreveram a 

formação de filmes finos exibindo uma arquitetura colestérica sob diferentes superfícies 

através da aplicação de soluções de colágeno (20 mg/mL) com uso de fluxo 

hidrodinâmico associado à rápida secagem, processo esse que influencia a orientação das 

fibrilas de colágeno. Todavia, esse método é complexo e requer padronização para a 

obtenção de filmes reprodutíveis em escala de laboratório. Filmes biomiméticos que se 

assemelham à estrutura líquido-cristalina encontrada para estruturas colagenosas in vivo 

têm sido obtidos com uso de bacteriófagos214 e peptídeos anfifilicos215, porém a formação 

de filmes com colágeno em sua estrutura nativa ainda é um desafio.   

Além da criação de materiais com propriedades líquido-cristalinas, colágeno tipo 

I pode também ser estudado quanto à sua auto-organização espontânea em solução216,217 

ou superfícies218. As matrizes resultantes podem ser utilizadas como scaffolds bi e 

tridimensionais para células219, recobrimentos biocompatíveis220,221, modelagem de 

superfícies222 e até mesmo como molde para a geração de nanofios de Si para aplicação 

em microeletrônica223. A auto-organização de moléculas de colágeno é um exemplo 

clássico de processo entrópico mediado pela perda de moléculas de solvente224. Em pH 

fisiológico, o equilíbrio entre ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e 

eletrostáticas culmina na auto-organização de moléculas de colágeno tipo I em fibrilas 

com um específico padrão de estrias (67 nm)225,226. A auto-organização de moléculas de 

colágeno tipo I sobre superfícies de mica (geralmente moscovita) tem sido extensamente 

estudada por microscopia de força atômica (AFM)227,228. Esses estudos consistem na 

incubação de uma gota de solução de colágeno (com desejada concentração, pH e força 

iônica) sobre superfícies de mica por certo tempo (geralmente 10 min).  Após incubação, 

a superfície é enxaguada com solução tampão nas mesmas condições sem a presença de 

colágeno de modo a remover moléculas fracamente adsorvidas. Nesses estudos, as 

moléculas de colágeno se auto-organizam sobre a superfície de mica dando origem a 

estruturas cuja morfologia é dependente do pH e composição iônica da solução tampão.  
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As matrizes assim formadas consistem de fibrilas de colágeno altamente orientadas, com 

espessura de aproximadamente 3 nm, que é o diâmetro médio de uma microfibrila nativa.  

Jiang et al229 estudaram a auto-organização de moléculas de colágeno sobre superfícies 

de mica com pH variando de 2,5 a 10,5. Nesse estudo, em condições onde o pH variou 

de 2,5 a 3,5, observou-se a adsorção de moléculas de colágeno sob a forma de glóbulos, 

devido à baixa tendência de auto-organização em fibrilas a baixos valores de pH230. 

Aumentando o pH de 4,5 a 8,9, observa-se a auto-organização das moléculas de colágeno 

em fibrilas, mas a densidade de fibrilas na superfície diminuiu em pH fortemente 

básico229. Além de mudanças ocasionadas pelo pH, nesse mesmo estudo observou-se que 

o tipo do eletrólito e a força iônica podem influenciar a morfologia da auto-organização 

de moléculas de colágeno em matrizes bidimensionais218. Um interessante resultado 

observado nesses estudos é a possibilidade de que o íon K+ possa interagir 

especificamente com as moléculas de colágeno e afetar o alinhamento das resultantes 

fibrilas231. Além disso, observa-se que a presença de K+ é fundamental para a auto-

organização das moléculas de colágeno em fibrilas que exibam estrias periódicas de 67 

nm sobre superfícies de mica232, embora essa dependência não tenha sido observada para 

a auto-organização em solução233. A formação de fibrilas unidirecionalmente alinhadas 

sobre mica foi inicialmente atribuída ao fluxo hidrodinâmico causado durante a deposição 

da gota de solução sobre a superfície229. Todavia, atualmente é especulado que esse 

alinhado observado para as fibrilas auto-organizadas é quasi-epitaxial, induzido pela 

orientação cristalográfica da superfície de mica234. A auto-organização de moléculas de 

colágeno sobre mica ocorre por diferentes etapas: adsorção inicial das moléculas sobre a 

superfície, difusão, nucleação e crescimento das fibrilas, dando origem à uma matriz 

bidimensional. Uma vez que as primeiras fibrilas auto-organizadas estão suficientemente 

separadas, o alinhamento observado é provavelmente guiado pela rede cristalina da 

superfície de mica em detrimento de ser mediado pelas interações entre as fibrilas, dando 

suporte à hipótese de mecanismo de crescimento quasi-epitaxial234. A rede cristalina da 

superfície de mica controla a direção de crescimento das fibrilas durante a etapa de 

nucleação, enquanto o efeito da presença de K+ pode estar relacionado à adsorção e 

difusão das moléculas através da neutralização da carga da superfície de mica235. Efeito 

de ânions na auto-organização de moléculas de colágeno sobre superfícies de mica 

também tem sido explorado. Wang et al236 observaram que em alta força iônica, ânions 

podem afetar drasticamente as interações entre as fibrilas e a superfície, resultando em 
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diferentes morfologias das matrizes finais. Fibrilas alinhadas paralelamente foram 

observadas na presença de acetato; fibrilas pequenas e espaçadas ao longo da superfície, 

organizadas em duas direções principais rotacionadas por 120° foram observadas na 

presença de sulfato e a formação de um filme liso com alguns defeitos foi observada na 

presença de cloreto236. 

Visando obter filmes finos de fibrilas de colágeno altamente organizadas, nesse 

estudo foi explorado um processo de automontagem que não é diretamente dependente 

da superfície sólida, como o que ocorre para os filmes sobre mica descritos anteriormente. 

Esse método tem sido explorado para a automontagem de partículas vírus (fagos M13), 

que são monodispersas, são capazes de se auto-organizarem e em solução, sob dadas 

condições, exibem propriedades líquido-cristalinas237. A automontagem dessas partículas 

consiste em emergir um suporte sólido mantido em solução contendo os fagos. Essa 

emersão é feita controlada e lentamente, de modo que a evaporação natural que surge no 

menisco entre o sólido e a solução faz com que se aumente a concentração de fagos na 

interface. O aumento de concentração faz com que transições líquido-cristalinas (TLC) 

ocorram na interface do menisco. Devido ao processo de emersão, forças competitivas 

irão atuar no menisco, como a tensão superficial e o atrito, que aliadas às  TLC, controlam 

a deposição dos fagos hierarquicamente organizados sobre o suporte à medida em que ele 

é emerso, como esquematizado na figura 4.3. Devido à elevada organização estrutural das 

matrizes resultantes, essa metodologia tem sido utilizada para desenvolver materiais 

aplicáveis em sensores colorimétricos238, piezoelétricos239 e estudos de 

biomineralização240. Uma vez que o colágeno também exibe propriedades LC sob dadas 

condições, nessa dissertação estudou-se o processo de automontagem das fibrilas de 

colágeno por essa metodologia de emersão controlada, visando a aplicação em 

recobrimentos bioativos para superfícies metálicas.  

 

Figura 4.3: Esquema do processo de automontagem através da emersão lenta e controlada de um 

suporte sólido mantido em uma solução contendo partículas capazes de se auto-organizarem. Essa 
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metodologia resulta na deposição de filmes finos hierarquicamente organizados sobre o suporte 

sólido. Figura adaptada da referência 237.  
 

2. Parte Experimental  
 

2.1. Preparação da solução de colágeno  
 

Solução de colágeno (97% tipo I e 3% tipo III) purificado e extraído a partir de 

couro de boi e solubilizado em HCl 0,01 mol L-1, 3,0 mg/mL, foi obtida da Avanced 

Biomatrix (PureCol®, Lote 7112).  A solução foi então diluída em tampão ácido 

cítrico/Na2HPO4 (50,0 mM, pH 2,6 – 7,4) ou tampão NaHCO3/Na2CO3 (50,0 mM, pH 

9.0). Os tampões utilizados continham a concentração necessária de NaCl ou KCl para se 

obter a solução diluída final com a desejada força iônica. Soluções com maior 

concentração de colágeno foram obtidas por diálise contra solução contendo 15% m/m 

de polietileno glicol (Fisher BioReagents, MW 7000-9000) e HCl 10 mM. A diálise foi 

realizada à temperatura ambiente até que a concentração necessária para a diluição no 

tampão de interesse fosse obtida, com o uso de membrana de éster de celulose (Spectrum 

Laboratories, 0,5-1,0 kD MWCO). A concentração final de colágeno após a diálise foi 

estimada por volume e por espectroscopia de absorção no UV-Vis, como mostrado na 

Figura 4.  

 

Figura 4: Espectros de absorção no UV-Vis de soluções de colágeno em tampão ácido 

cítrico/Na2HPO4 (50 mmol L-1, pH 4). A absorção máxima em 267 nm foi utilizada para construir 

a curva de calibração da absorbância em função da concentração de colágeno. Medidas de 

absorbância foram obtidas a 25°C com cubeta de quartzo de 1,00 cm cada lado.  
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2.2. Produção de filmes finos de colágeno tipo I  
 

A deposição dos filmes finos foi realizada utilizando-se uma bomba de infusão 

(KDScientific, Holliston, MA, EUA, modelo KDS-270) adaptada para controlar a 

velocidade de emersão dos suportes imersos em solução contendo colágeno tipo I. O 

sistema foi mantido em ambiente fechado para evitar influência externa e os experimentos 

foram realizados a 23 ± 1°C e umidade relativa de 37 ± 2%. Superfícies de silício oxidado 

foram utilizadas como substratos para a deposição dos filmes finos, previamente limpos 

em solução piranha (70% H2SO4/30% H2O2).         

 

Figura 5: Sistema caseiro para a deposição dos filmes finos constituído por uma bomba de infusão 

adaptada.  
 

 

2.3. Caracterização da topografia das superfícies por microscopia de 
força atômica  

 

O microscópio de força atômica MFP3D AFM (Asylum Research, Santa Barbara, 

CA, EUA) foi empregado para caracterizar a topografia das superfícies. Imagens foram 

obtidas em modo AC com o uso de um cantilever composto por silício revestido com 

alumínio (Tap150Al-G, BudgetSensors, Bulgaria) com frequência de ressonância de 150 

kHz e constante de força 5 N/m. Imagens foram escaneadas a 0,5 Hz e com resolução de 

512 pontos por linha. Imagens foram tratadas com o programa Gwyddion versão 2.47.  
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3. Resultados e Discussão  
 

A deposição dos filmes finos de colágeno tipo I foi realizada através da emersão 

de superfícies de Si imersos em solução contendo 1,5 mg/mL de colágeno em pH 3. A 

velocidade de emersão foi controlada de 10 a 70 µm/min e as estruturas resultantes desse 

processo foram caracterizadas por AFM, como mostram as imagens de topografia na 

Figura 4.6. O controle da velocidade de emersão levou à formação de diferentes estruturas 

sobre as superfícies de Si. Com a emersão realizada a 10 µm/min, as moléculas de 

colágeno se depositam sobre a superfície na forma de aglomerados, sem nenhum grau de 

organização ou formação de fibrilas. A transição entre aglomerados desorganizados para 

estruturas fibrilares dá-se próximo a 30 µm/min. A partir da emersão realizada a 10 

µm/min, observa-se aglomerados com dimensão da ordem de 600 nm que evoluem para 

estruturas fibrilares com aproximadamente 100 nm de diâmetro quando os suportes foram 

emersos a 30 µm/min. A partir desse ponto, as estruturas evoluem para fibrilas com maior 

comprimento, preservando a dimensão de aproximadamente 100 nm, que é a dimensão 

encontrada em fibrilas nativas. Observa-se também que o alinhamento unidirecional das 

fibrilas é aumentado à medida que se aumenta a velocidade de emersão. Não se observa 

padrões longitudinais (espaçamento d) para as fibrilas auto-organizadas em pH 3.  

 

Figura 4.6: Imagens de AFM das estruturas auto-organizadas de colágeno formadas a partir da 

emersão de suportes silício imersos em solução contendo 1,5 mg mL-1 de colágeno, em pH = 3 e 

100 mmol L-1 de NaCl. A velocidade de emersão foi controlada de 10 a 70 µm/min.  
 

O espaçamento e a orientação das fibrilas de colágeno auto-organizadas ao longo 

das superfícies de Ti foram identificadas por transformada de Fourier bidimensional (2D 
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FFT). Uma imagem de AFM, como as mostradas anteriormente, são compostas por um 

conjunto de pixels que representam a organização espacial (nesse caso a distribuição de 

alturas) das estruturas depositadas sobre as superfícies de Si. A conversão entre essa 

informação espacial para o domínio da frequência (que é matematicamente definido) é 

realizada pela aplicação de uma transformada de Fourier sobre a distribuição de pixels da 

imagem. A função gerada pela aplicação da 2D FFT descreve a taxa com a qual a 

intensidade dos pixels varia ao longo da imagem original. O resultado da aplicação da 2D 

FFT é um gráfico de frequências, como mostrados na Figura 4.7-B. Nesse gráfico, pixels 

de baixa frequência encontram-se posicionados na origem, ou centro do gráfico. Esses 

sinais de baixa frequência correspondem a domínios da imagem origem original com 

pixels de mesma intensidade, que são originados pela forma geral da imagem. 

Analogamente, sinais de alta frequência ficam posicionados nas periferias do gráfico de 

frequências e representam defeitos e ruídos presentes na imagem original. Se uma 

imagem com distribuição aleatória for processada por 2D FFT, o gráfico de frequência 

resultante exibirá um conjunto de pixels dispostos em um padrão simétrico e circular em 

torno da origem. Esta condição é observada para a película de colágeno montada a 10 

μm/min, como mostrado na Figura 4.7-B. Se uma imagem contendo fibrilas alinhadas ao 

longo de uma dada direção for processada por 2D FFT, o gráfico de frequência resultante 

apresentará pixels concentrados ao longo de um eixo específico. A análise deste tipo de 

gráfico revela que os pixels de alta frequência que relatam o alinhamento serão 

preferencialmente dispostos em 90° em relação ao ângulo principal de orientação da 

fibra241. Portanto, a orientação das fibrilas de colágeno auto-organizadas em velocidades 

de emersão superiores a 20 μm/min é atestada pela aparência de dois domínios de pixels 

nas imagens de 2D FFT mostradas na Figura 4.7-B. Além disso, os domínios circulares 

estão mais definidos e espaçados à medida que a velocidade de emersão é aumentada, 

indicando que a orientação e o espaçamento entre as fibras são otimizados com maiores 

velocidades de emersão. O espaçamento entre as fibrilas é evidenciado pelo aumento na 

separação dos componentes de frequência mostrados na Figura 4.7-C.  
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Figura 4.7: A) Imagens de AFM das estruturas auto-organizadas de colágeno formadas em pH = 

3,0. B) Gráficos de frequência obtidos a partir da aplicação de 2D FFT às imagens mostradas em 

(A) e as respectivas distribuições de frequência (C).  
 

A orientação e o espaçamento das fibrilas auto-organizadas podem ser ainda 

caracterizados pela análise da distribuição de altura nas imagens de topografia obtidas por 

AFM. Conforme observado na Figura 4.8, o aumento da velocidade de emersão levou à 

formação de fibrilas com um diâmetro distribuído de forma mais homogênea ao longo da 

superfície, atestada pela largura média do diâmetro medida a meia altura máxima. O 

aumento na unidirecionalidade das fibrilas auto-organizadas orientadas sobre a 

superfícies também é evidenciado pela diminuição da rugosidade aritmética (Ra) 

enquanto a área superficial é aumentada devido à formação de fibras menos espessas. 
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Figura 4.8: (A) Imagens de topografia dos filmes formados pela auto-organização das moléculas 

de colágeno (1,5 mg mL-1 em pH = 3,0) com diferentes velocidades de emersão. (B) Perfil de 

distribuição de alturas extraído das imagens de AFM. (C) Valores de rugosidade aritmética media 

(Ra) e área superficial para os filmes gerados em diferentes velocidades de emersão. 
 

Também investigamos a auto-organização das moléculas de colágeno em pH 4,0, 

como mostrado nas imagens de AFM (Figura 4.9). A transição de fase entre aglomerados 

para estruturas fibrilares de colágeno é observada para velocidades de emersão superiores 

a 30 μm/min, a partir da qual é notada a presença de fibrilas com comprimento da ordem 

de ~ 100 nm. É observado certo grau de orientação ao longo da direção de emersão, porém 

não é tão bem definido quanto os filmes auto-organizados em pH 3,0.   
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Figura 4.9: Imagens de AFM das estruturas auto-organizadas de colágeno formadas a partir da 

emersão de suportes silício imersos em solução contendo 1,5 mg/mL de colágeno, em pH = 4,0 e 

100 mmol L-1 de NaCl. A velocidade de emersão foi controlada de 10 a 70 µm/min.  

 

Para investigar a influência do pH na auto-organização das moléculas de colágeno, 

substratos de Si foram imersos em soluções de colágeno (pH 2,6 a 9,0) e emersos com 

velocidade de emersão igual a 30 µm/min. Neste experimento, a concentração de 

eletrólito na solução tampão foi mantida constante em 100 mmol L-1 de NaCl. As imagens 

de topografia dos filmes resultantes obtidas por AFM (Figura 4.10) demonstram o efeito 

do pH na auto-organização do colágeno. De pH 2,6 a 4,0, observa-se a formação de 

estruturas fibrilares nas quais o formato fibrilar é mais pronunciado e bem definido com 

o aumento do pH. Em pH 7,4, as estruturas fibrilares ainda são observadas, mas de forma 

menos organizada. Em pH 9,0, o colágeno não se encontra auto-organizado em estruturas 

fibrilares, mas em um filme menos denso e desorganizado. Além da baixa tendência em 

auto-organização das moléculas de colágeno em baixos valores de pH230, observamos que 

em nossa metodologia a formação de estruturas fibrilares é prontamente formada em pH 

2,6. O aumento do pH conduz à melhoria na morfologia da fibrilação, mas para condições 

de pH próximas a 9,0, observamos uma diminuição da densidade de fibrilas, enquanto 

não foi observada formação de fibrilas para pH 9,0. Este resultado está de acordo com a 

observação de Jiang et al229, onde o aumento do pH da solução tampão em direção ao pI 

do colágeno diminuiu a densidade de fibrilas de colágeno auto-organizadas sobre 

superfícies de mica. O pI do colágeno utilizado neste experimento (Purecol®) está entre 

pH 7 a 8, conforme informado pelo fabricante.  
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A fibrilogenese das moléculas de colágeno é um processo termodinamicamente 

controlado favorecido por interações hidrofóbicas217. Quando o pH se aproxima ao pI, a 

carga superficial dos monómeros de colágeno é reduzida, o que minimiza a repulsão 

eletrostática e favorece a agregação de moléculas de colágeno. Em nossa metodologia, a 

agregação em solução das moléculas de colágeno em condições básicas de pH inibe o 

processo de acúmulo no menisco necessário para a auto-organização de fibrilas na 

superfície. Desta forma, o filme resultante tem uma baixa densidade de fibrilas de 

colágeno resultando em morfologia pouco fibrilar. 

 

Figure 4.10: Imagens de AFM das estruturas auto-organizadas de colágeno produzidas pela 

emersão dos suportes de Si a 30 μm / min. A concentração de colágeno utilizada foi 1,5 mg/mL 

de colágeno, variando o pH e com 100 mmol L-1 de NaCl. 
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Em seguida, investigamos a influência da força iônica na auto-organização das 

moléculas de colágeno em pH 4,0 e velocidade de emersão igual a 30 μm/min. Esse pH 

foi escolhido devido à formação de estruturas nativas, como será mostrado 

posteriormente. Observamos na Figura 4.11 que na ausência de NaCl, a morfologia 

fibrilar das estruturas formadas não é bem definida. Aumentando a concentração de NaCl 

até 100 mmol L-1 leva à auto-organização de estruturas fibrilares. Duplicando a 

concentração de NaCl para 200 mmol L-1 levou à formação de fibrilas mais longas e que 

tenderam a se co-alinharem ao longo da superfície. Em alta força iônica (300 mmol L-1 

de NaCl), as moléculas de colágeno se auto-organizaram em estruturas mais espessas, 

porém com baixa definição fibrilar. Portanto, pode-se inferir que para um mesmo valor 

de pH, o aumento da força iônica equivale a aumentar a atração entre as moléculas de 

colágeno. Além disso, em alta força iônica pode ocorrer a formação de agregados em 

solução que são depositados sobre a superfície durante o processo de emersão. A 

agregação de monômeros de colágeno é controlada de forma significativa por interações 

eletrostáticas. Para discutir o efeito das interações eletrostáticas, a escala de comprimento 

sobre a qual ocorrem essas interações (comprimento de blindagem de Debye, κ-1) deve 

ser levada em consideração. O comprimento de Debye é a distância característica sobre a 

qual o potencial eletrostático perto de uma entidade carregada decai, de acordo com a 

equação 

κ−1 = (
𝑒2𝑁𝐴

ɛ0ɛ𝑟𝑘𝐵𝑇
∑ 𝐶𝑖𝑍𝑖

2

𝑛

𝑖=1

) 1/2 

  

onde εr é a permissividade relativa (constante dielétrica) da solução, ε0 é a permissividade 

do espaço livre, kB é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, e é a carga 

elementar, NA é o número da Avogadro, Ci é a concentração molar do íon i-ésimo (mol 

L-1), e Zi é o número de carga do íon i-ésimo. Usando esta equação, o comprimento Debye 

κ-1 de colágeno solúvel é reduzido de um máximo teórico de ~ 970 nm em água pura para 

aproximadamente 60 nm nas concentrações de NaCl utilizadas. A distância entre as 

superfícies de dois monómeros de colágeno determinada a partir de fibrilas de colágeno 

reconstituídas totalmente hidratadas é de aproximadamente 0,5 nm237, portanto, as 

interações eletrostáticas só se tornam importantes quando os monômeros são agregados 

para formar fibrilas, processo esse que é otimizado por uma certa concentração 

eletrolítica, diminuindo a repulsão e favorecendo  a auto-organização das moléculas. Em 
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nosso estudo, observamos que a força iônica mantida em NaCl com concentração igual a 

100 mmol L-1 é uma condição ótima para a obtenção de estruturas fibrilares alinhadas e 

bem definidas. 

 

 

 

Figura 4.11: Imagens AFM de estruturas auto-organizadas de colágeno geradas pela emersão dos 

suportes de Si a 30 e 50 μm/min a partir de soluções contendo 1,5 mg /mL de colágeno a pH 4,0 

e com diferentes concentrações de NaCl. 
 

Colágeno nativo exibe um espaçamento d característico de 67 nm ao longo das 

fibrilas. Portanto, avaliamos a presença de espaçamento d em nossos filmes auto-

organizados de colágeno, como mostrado na Figura 4.12. Para as fibrilas auto-

organizadas em pH 3, observa-se uma superfície completamente lisa, indicando que as 

moléculas de colágeno não se auto-organizaram em fibrilas que exibem o padrão nativo 

de estrias com 67 nm. No entanto, para pH 4 é possível identificar algum espaçamento 

periódico distribuído longitudinalmente ao longo das fibrilas, medindo aproximadamente 

67 nm. Dessa forma, nossa abordagem para o desenvolvimento de filmes auto-

organizados de colágeno é promissora, já que outros estudos de auto-organização em 

superfícies de mica, por exemplo, não observam espaçamento d em condições de baixo 

pH.  
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A influência da composição eletrolítica tem sido descrita como um fator 

determinante na auto-organização de moléculas de colágeno em fibrilas que mimetizem 

o espaçamento d observado em estruturas nativas. Em especial, estudos de auto-

organização em superfícies de mica relatam que a presença de K+ no meio é essencial 

para a obtenção do espaçamento d. Todavia, em nossa metodologia não foi observada 

nenhuma diferença devido à presença de K+ no meio, como mostrado na figura 4.13. Isso 

nos indica que a auto-organização das moléculas de colágeno é controlada por outros 

parâmetros além da composição iônica, como discutiremos posteriormente.  

 

Figura 4.12: Imagens AFM das fibrilas de colágeno auto-organizadas em pH 3,0 e 4,0 (1,5 mg/mL 

de colágeno, 100 mmol L-1 de NaCl e velocidade de emersão igual a 40 μm/min) para avaliar a 

presença de espaçamento d.  
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Figure 4.13: Imagens de AFM das fibrilas de colágeno auto-organizadas em pH 3,0 com 100 

mmol L-1 de NaCl ou KCl. A concentração de colágeno foi 1,5 mg/mL e velocidade de emersão 

igual a 30 ou 50 μm/min. 
 

Finalmente, investigamos a influência da concentração de colágeno no processo 

de automontagem, como mostra as imagens de AFM na Figura 4.14. Em pH 4,0 e 100 

mmol L-1 de NaCl, observa-se que o aumento da concentração de colágeno de 1,5 para 

6,0 mg/mL levou à formação de fibrilas com formato mais definido e resultou em filmes 

mais densos e mais alinhados em relação à direção de emersão. A transição de fase 

existente entre as velocidades de 10 a 30 μm/min é mais evidente para os filmes auto-

organizados quando a concentração de colágeno é de 6 mg/mL. Para a solução contendo 

6 mg/mL, quando a velocidade de emersão é de 10 μm/min, as moléculas de colágeno 

encontram-se auto-organizadas em fibrilas alinhadas em duas direções perpendiculares, 

que evoluem para fibrilas unidirecionalmente orientadas e com formato bem definido à 

medida que a velocidade de emersão aumenta. O espaçamento d nas fibrilas auto-

organizadas a partir da solução com concentração de 6 mg/mL é mais evidente, indicando 

que a concentração de monômeros é um fator essencial para o controle da automontagem 

das fibrilas na interface sólido-líquido-ar.   

 

Figura 4.14: Imagens AFM das estruturas auto-organizadas de colágeno a partir da emersão de 

suportes de Si imersos em soluções contendo 1,5 e 6,0 mg/mL de colágeno a pH 4,0 e 100 mmol 

L-1 de NaCl. 
 

Para concentrações de colágeno ainda maiores (10 mg/mL), em pH 4,0, como 

mostrado na Figura 4.15, observamos a presença de agregados nos filmes resultantes. 

Devido à alta concentração, a formação de agregados (ou mesmo de fibrilas) no interior 
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da solução é aumentada. Portanto, aglomerados de fibrilas são depositados na superfície 

durante o processo de montagem, conforme evidenciado pelas setas nas imagens AFM. 

Além disso, a formação de agregados na solução diminui a concentração de moléculas de 

colágeno no menisco entre o líquido e o suporte, exigindo assim um tempo maior o 

acúmulo de moléculas necessário à automontagem das fibrilas. Isso é evidenciado pela 

diminuição da rugosidade aritmética dos filmes resultantes à medida que a velocidade de 

emersão é aumentada. Em baixas velocidades, observamos a formação de feixes com 

fibrilas de colágeno desorganizadas. A largura desses feixes diminui à medida que se 

aumenta a velocidade de emersão. Vale ressaltar ainda que os filmes resultantes da 

automontagem em altas concentrações possuem fibrilas com espaçamento d mais 

pronunciado do que o observado em concentrações menores. Todavia, o grau de 

orientação unidirecional é inferior ao observado para menores concentrações.  

 

Figure 4.15: Imagens de AFM das estruturas automontadas de colágeno em diferentes velocidades 

de emersão. A concentração de colágeno na solução foi de 10 mg/mL, em pH 4,0 e com 100 mmol 

L-1 de NaCl. O gráfico mostra a rugosidade aritmética média (Ra) calculada para os filmes 

automontados em diferentes velocidades de emersão.  

  

A fim de alcançar uma maior concentração de colágeno no menisco, mas evitando 

a agregação no interior da solução, realizamos o processo de emersão em velocidade 

muito lenta (1 μm/min) em soluções com baixa concentração de colágeno. A baixa taxa 

de emersão, a evaporação lenta do solvente no menisco leva ao acúmulo de moléculas de 

colágeno, permitindo assim a criação de fibrilas longas e interconectadas ao longo da 

superfície, conforme observado na Figura 4.16-A. A diminuição da concentração de 
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colágeno para 0,6 mg/mL leva à formação de fibrilas ainda mais longas e mais 

interconectadas, criando um complexo emaranhado de fibrilas ao longo da superfície. 

Observa-se também a presença de um padrão longitudinal de estrias ao longo das fibrilas.  

Estes resultados atestam que o controle cinético imposto pela velocidade de emersão é 

um importante parâmetro na determinação da estrutura das fibrilas.  

 

Figura 4.16: Estruturas auto-organizadas formadas pela emersão dos suportes de Si (1 µm/min) a 

partir de soluções contendo 1,5 ou 0,6 mg/mL de colágeno, em pH 4,0 e com 100 mmol L-1 de 

NaCl.   
   

De modo a atestar a importância da nossa abordagem para a automontagem de 

filmes finos de colágeno, investigamos a ocorrência de ocorrência de auto-organização 

através do espalhamento de uma gota da solução de colágeno (nas mesmas condições) 

sobre a superfície de Si. Essa metodologia é a utilizada para a formação de filmes finos 

auto-organizados de colágeno sobre superfícies de mica235. O tempo de incubação da 

solução de colágeno (1,5 mg/mL, pH 4 e 100 mmol L-1 de NaCl) sobre a superfície foi de 

10 min. Após o tempo de incubação, a superfície foi lavada com a solução tampão nas 

mesmas condições sem a presença de colágeno (Figura 4.17-A) ou deixada evaporar à 

temperatura ambiente (Figura 4.17-B). Após a evaporação, não observamos presença de 

fibrilas auto-organizadas sobre a superfície, mas a formação de agregados sem 

organização ou morfologia definida. Após a lavagem, detectamos apenas alguns 

agregados na superfície, indicando que a adesão na superfície é fraca e não se observa 

auto-organização em estruturas fibrilares. Este resultado atesta que o processo de 

automontagem de colágeno aqui descrito pela nossa abordagem é promovido pelo 

controle cinético imposto pela evaporação controlada no menisco. Uma vez que as 

superfícies de silício são inertes, não observamos nenhuma auto-organização mediada 
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pela estrutura da superfície, como a induzida pelo sinergismo entre a rede cristalina e alta 

carga superficial de superfícies de mica235.  

 

Figura 4.17: Imagens de AFM obtidas para as superfícies controle através do espalhamento de 

uma gota da solução de colágeno (pH 4.0, 100 mmol L-1 NaCl) sobre a superfície de Si após 

enxague (A) e após evaporação (B).   
 

  

Automontagem de monômeros em interfaces sob evaporação é um processo bem 

conhecido que ocorre na natureza e tem sido mimetizado para criar materiais com 

estruturas hierárquicas242–245. H. Maeda242 descreveu a formação de padrões 

espacialmente rítmicos a partir de gotas de solução de colágeno evaporantes, cuja 

morfologia mudou de acordo com a concentração de colágeno. O princípio básico que 

impulsiona a automontagem em linhas de evaporação (a superfície da gota ou do menisco) 

é chamado de efeito de "anel de café", parecido com a morfologia que surge quando uma 

gota de café é seca sobre uma superfície. Durante a secagem de uma gota séssil contendo 

macromoléculas ou suspensões de partículas coloidais, vários anéis concêntricos podem 

ser formados devido ao acúmulo de matéria na linha de evaporação e ao movimento 

repetitivo de deslizamento causado pela redução do volume na interface sólido-líquido-

ar242–245. A formação de estruturas hierárquicas nas linhas de evaporação é regida pela 

fixação da linha de contato, que se move devido à ação sinérgica das forças de fricção e 

capilaridade na interface. No entanto, em nosso sistema, a linha de contato no menisco 

não é estática devido ao movimento de emersão, todavia a velocidade de emersão é tão 

baixa que podemos considerar um processo evaporativo quase-estático. Quando de Si é 

colocado em contato com a solução de colágeno, um menisco é formado na interface 

líquido-vapor. À medida que o solvente evapora, o fluxo convectivo gerado no interior 

da solução faz com que moléculas se movam em direção à linha de contato, favorecendo 

o acúmulo de monômeros de colágeno na interface líquido-vapor. Esse acúmulo supera a 

barreira necessária para a nucleação e o crescimento das fibrilas de colágeno, que são 

então auto-organizadas no menisco e se depositam de forma orientada sobre a superfície 
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de silício. A orientação é governada pelo sinergismo entre a capilaridade e a força de 

atrito impulsionada pelo movimento de emersão que atuam no menisco. Este processo é 

esquematizado na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Representação do processo de automontagem de fibrilas de colágeno devido ao 

acúmulo de moléculas no menisco entre o sólido e o líquido. (a) Quando um suporte sólido é 

colocado em contato com a solução de colágeno, um menisco é formado na interface sólido-

líquido-vapor: o equilíbrio entre as forças interfaciais que atuam no menisco é caracterizado pelo 

ângulo de contato (θ) naturalmente estabelecido entre o líquido e a superfície sólida. As forças 

que atuam no menisco são a tensão superficial do líquido (γLV), a energia livre de superfície (γSV) 

e a tensão interfacial entre o líquido e o sólido (γSL). (b) A evaporação do solvente no menisco 

leva ao acúmulo de moléculas de colágeno, enquanto que o fluxo convectivo conduz moléculas 

para se moverem em direção à linha de contato. (c) O acúmulo de moléculas de colágeno no 

menisco é o fator cinético que impulsiona a nucleação e o crescimento de fibrilas de colágeno. 

Então, as fibrilas automontadas são impostas às forças de fricção criadas pelo movimento de 

emersão que culmina na criação dos filmes hierárquicos de colágeno sobre as superfícies de Si 

(d). 
 

Uma evidência da importância do controle cinético imposto pela evaporação 

controlada no menisco durante o processo de automontagem é a formação de fibrilas em 

pH tão baixo quanto 2,6. Mesmo que as fibrilas exibam uma morfologia lisa em pH 2,6 

(que é melhorada em condições de pH mais elevadas), a auto-organização das moléculas 

de colágeno em estruturas fibrilares nessa condição não foi observada para outros estudos 

de auto-organização de colágeno em superfícies218 ou em solução217. Além disso, 

observamos que, em baixas velocidade de emersão, ocorre a formação de agregados ao 

invés de fibrilas bem definidas e separadas, mesmo em condições de pH onde se espera 

uma alta repulsão entre as moléculas de colágeno (pH ácido), confirmando que a 

automontagem é governada pela acumulação de moléculas no menisco. Ainda, o óxido 



Filmes auto-organizados de colágeno 
 

 

101 

 

de silício possui baixa carga superficial e energia livre, indicando  que a montagem não é 

induzida pela estrutura da superfície, como foi extensivamente estudado para superfícies 

de mica, onde a auto-organização é guiada epitaxialmente235. A baixa adesão e auto-

organização obtidas para as amostras controle (figura 4.18) também atestam que a 

automontagem não é movida pela superfície de Si mas sim pelas forças competitivas que 

atuam no menisco.  
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4. Conclusões  
 

 

Nesse capítulo, descrevemos uma abordagem nunca antes utilizada para a 

automontagem de fibrilas de colágeno sobre superfícies sólidas, dando origem a filmes 

com alto grau de organização estrutural. Esse processo de automontagem é governado 

pela evaporação controlada que surge no menisco entre o líquido e o suporte, que é 

emerso lentamente da solução contendo colágeno. Parâmetros como concentração, pH e 

força iônica controlam a organização e a estrutura fibrilar dos filmes finos resultantes. 

Futuramente, os filmes finos gerados por esse processo de automontagem serão 

mineralizados com cristais de HAp na presença de Sr2+. A biomineralização desses filmes 

nos dará abertura para a criação de recobrimentos bioativos com alto grau de organização 

estrutural. Poucos estudos relatam na literatura a formação de recobrimentos baseados em 

colágeno onde as fibrilas estão hierarquicamente organizadas, revelando assim a 

importância da metodologia desenvolvida nessa dissertação. Essa metodologia é 

vantajosa em relação à outras descritas na literatura, como a bem consolidada auto-

organização de fibrilas de colágeno induzida por superfícies de mica, uma vez que pode 

ser aplicada a diferentes tipos de superfícies. Além disso, é um método inspirado em 

fenômenos naturais e com o uso de equipamentos simples, o que traz enorme versatilidade 

à técnica. Uma vez que é uma metodologia governada por propriedades interfaciais, 

futuros experimentos precisam ser traçados visando entender o papel da energia livre de 

superfície do suporte sólido e da taxa de evaporação (controlada pela temperatura e 

umidade relativa) no processo de automontagem. Outro ponto promissor a ser explorado 

a partir dessa técnica de automontagem é o desenvolvimento de filmes finos de colágeno 

com estruturas líquido-cristalinas estabilizadas. Uma vez que a obtenção de estruturas 

líquido-cristalinas para o colágeno é descrita por ocorrer em condições específicas de pH 

e concentração, acreditamos que a manipulação da concentração e da composição iônica 

da solução de colágeno, aliada à temperatura e a presença de aditivos poderá dar a origem 

a transições líquido-cristalinas no menisco, que se propagam durante a deposição dos 

filmes automontados. A obtenção desses materiais é promissora e abre portas para 

aplicações diferenciadas, como sensores colorimétricos, biomineralização, propriedades 

piezoeléctricas e engenharia de tecidos.   
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Sobre os filmes híbridos contendo SrCO3 e ou CaCO3 
 
Após a caracterização físico-química dos filmes híbridos descrita nessa dissertação, uma 

questão chave a ser respondida é a relação entre a quantidade liberada de íons Ca2+ e ou 

Sr2+ pelas matrizes e a resposta biológica obtida para os osteoblastos cultivados in vitro. 

A quantificação de Ca2+ e Sr2+ liberados pelos filmes híbridos no meio de cultivo dos 

osteoblastos, em diferentes tempos, será quantificada por espectrometria de absorção 

atômica. Outro ponto interessante a ser explorado é a biomineralização de HAp sobre 

esses filmes híbridos a partir da imersão em SBF.  É necessário caracterizar a natureza da 

fase mineral precipitada acompanhando diferentes tempos de reação. Além disso, é 

preciso identificar se Sr2+ liberado a partir dos filmes híbridos pode ser incorporado nos 

cristais de HAp precipitados sobre as superfícies.  

 

Sobre o complexo morina-Sr2+ 

Uma vez que caracterizamos a estrutura química do complexo formado entre morina e 

Sr2+, o próximo passo desse estudo é caracterizar sua atividade biológica. A atividade 

osteoblástica do complexo será avaliada em colaboração com o Prof. Dr. Pietro 

Ciancaglini. A atividade osteoclástica do complexo será avaliada em colaboração com a 

Profa. Dra. Sanda Yasuyo Fukada (Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto). Quanto à formação do complexo morina-Sr2+ em monocamadas de Langmuir, é 

preciso compreender melhor a estrutura dos filmes formados. Informação estrutural das 

monocamadas poderá ser obtida com o uso da espectroscopia de absorção no 

infravermelho in situ em monocamadas de Langmuir (PM-IRRAS) em colaboração com 

o Prof. Dr. Luciano Caseli (Unifesp – Diadema). Além disso, é necessário caracterizar as 

propriedades fotofísicas do complexo em filmes LB, de modo a obter informação acerca 

do ambiente em que está inserido e da sua fluorescência. Visando aplicar esses filmes LB 

como recobrimentos bioativos é preciso explorar a liberação de Sr2+ a partir dessas 

matrizes e o comportamento de osteoblastos cultivados sobre elas. Outro ponto 

importante a ser explorado é a estabilização dos filmes LB sobre as superfícies, de modo 

a desenvolver biomateriais robustos e de longa durabilidade, sem perda da organização 

estrutural característica dessas matrizes.  
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Filmes automontados de colágeno  

A próxima etapa nesse estudo será a biomineralização das fibrilas de colágeno com 

cristais de HAp. Em especial, será estudada a incorporação de Sr2+ visando a obtenção de 

recobrimentos bioativos para superfícies metálicas. Além disso, essa metodologia de 

automontagem se mostra promissora para a criação de sistemas com organização líquido-

cristalina. Filmes finos hierárquicos que mimetizem a organização das fibrilas de 

colágeno no tecido ósseo podem atuar como matrizes para estudos de processos de 

biomineralização, que será objeto do projeto de Doutorado do aluno.  
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