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RESUMO 
 
Burrows, M. C.,  Suportes híbridos de PET e colágeno como modelo para 
enxertia vascular. 2011. 142. Dissertação - Programa de Pós-Graduação em 
Química. Instituto de Química, Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
Suportes eletrofiados para crescimento celular são de interesse para a 
engenharia de tecidos, principalmente em função de sua estrutura em forma de 
rede tridimensional de fibras de diâmetro nanométrico. Esta arquitetura 
especial permite a geração de elevada área superficial e porosidade, 
características importantes para a adesão, proliferação e infiltração de células 
para o interior do suporte. A utilização de um suporte eletrofiado como enxerto 
vascular necessita ainda que este apresente excelentes propriedades 
mecânicas, associadas a uma elevada biocompatibilidade. Neste trabalho 
mostramos que estas propriedades podem ser alcançadas a partir da 
eletrofiação de uma co-solução de PET e colágeno gerando um material híbrido, 
visto que PET apresenta excelentes propriedades mecânicas e o colágeno é o 
principal componente da matriz extracelular. A obtenção dos suportes 
eletrofiados de PETcolágeno mostrou ser possível utilizando-se como solvente 
HFIP e HFIP/TFA 7:2. No entanto, neste último, o colágeno é completamente 
degradado durante o processo de solubilização. Fixando-se os parâmetros de 
eletrofiação, a morfologia da malha obtida mostrou ser dependente da relação 
massa PET/massa colágeno, concentração total da solução e solvente utilizado. 
Foram obtidos materiais com distribuição de diâmetros unimodal e bimodal, 
além de materiais com formato em fitas e teias entre as fibras. Ainda, PET e 
colágeno formam malhas de composição complexa, nas quais são encontradas 
fibras compostas de materiais puros, mas também formam blendas em que os 
dois materiais encontram-se misturados em uma mesma fibra. Os materiais S8,2 
S4,6 foram caracterizados química-, mecânica- e biologicamente. Observou-se 
que, para filmes planos, estes materiais apresentaram energia de superfície 
mais próxima da do colágeno, o que justifica a melhor adesão celular em S8,2 e 
S4,6 do que no PET. S8,2 mostrou ter valores de módulo de elasticidade e 
elongação máxima próximos ao da artéria femoral, enquanto que S4,6 
apresentou-se como um material quebradiço. Os ensaios de crescimento celular 
utilizando fibroblastos, um modelo de tecido conjuntivo (linhagem 3T3-L1) e 
células endoteliais, um modelo de tecido arterial e venoso (HUVECs) 
comprovaram a excelente adesão e proliferação celular nos suportes celulares. 
S8,2 apresentou-se como o melhor material frente às células HUVECS, enquanto 
que S4,6 foi o melhor material frente às células 3T3-L1. Propõe-se a utilização de 
S8,2 como um biomaterial para enxertia vascular e S4,6 como material de 
recobrimento de próteses já utilizadas. 
Palavras-chave: suportes eletrofiados, eletrofiação, PET, colágeno, enxertos 
vasculares 



 

 

ABSTRACT 
 
Burrows, M. C., Hybrid scaffolds from PET and collagen as a model for vascular 
grafts. 2011. 142. Dissertation – Post Graduate Program in Chemistry. Institute 
of Chemistry, University of São Paulo, São Paulo, Brazil. 
 
Scaffolds obtained by electrospinning for cellular growth are of interest for 
materials engineering, especially considering its structure in the form of a three-
dimensional fiber mesh of nanometric diameter. This special architecture allows 
the generation of larger surface areas and higher porosity structures, and also 
important characteristics for the adhesion, proliferation and infiltration of cells 
into the scaffold. The use of an electrospun scaffold as a vascular graft 
additionally requires excellent mechanical properties, associated with a high 
biocompatibility level. In this study we demonstrate that these properties can 
be achieved by means of electrospinning of PET and collagen co-solution 
producing a hybrid material, considering that PET possesses excellent 
mechanical properties and that collagen is the principal component of the 
extracellular matrix. The production of electrospun scaffolds of PET/collagen is 
shown to be possible using HFIP and HFIP/TFA 7:2 as solvents. However, in this 
last one, the collagen is completely degraded during the solubilization process. 
If the electrospinning parameters are maintained constant, the morphology of 
the mesh obtained was found to be dependent on the ratio of PET/collagen 
(w/w), total concentration of the solution and solvent employed. Materials 
were obtained with unimodal and bimodal diameter distribution, as well as 
material in the form of ribbons and mesh between the fibers. In addition, PET 
and collagen form a mesh of complex composition, in which fibers composed by 
pure and blended materials were found. The materials PET/collagen 80:20 (S8,2) 
and PET/collagen 40:60 (S4,6) were characterized chemically, mechanically and 
biologically. It was observed that, for spincoated films, these materials present a 
surface energy closer to that of collagen, explaining the better cellular adhesion 
in S8,2 e S4,6 than for PET. S8,2 presents very similar elasticity and elongation 
modulus values to the femoral artery, while S4,6 is a brittle material. The cellular 
growth experiments using fibroblasts as a model of conjunctive tissue (3T3-L1) 
and endothelial cells as a model of arterial and venous tissue (HUVEC) proved 
the excellent adhesion and cellular proliferation on the cellular PET/collagen 
scaffolds. S8,2 was shown to be the best material considering HUVEC cells, while 
S4,6 was the best material considering 3T3-L1 cells. According to the results 
obtained, the use of S8,2 is proposed as a biomaterial for vascular grafts and S4,6 
as a material for a coating for vascular grafts prostheses. 
 
Keywords: electrospun scaffolds, electrospinning, PET, collagen, vascular grafts 
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1 Introdução 

 

          Doenças Cardiovasculares, especificamente as doenças coronárias são 

resultantes de aterosclerose, e lideram uma das maiores causas de morte no 

mundo1.  A aterosclerose é uma doença vascular provocada pelo aumento da 

espessura da parede do vaso arterial, o que gera uma subsequente perda de 

lúmen arterial e acarreta na diminuição ou perda total de circulação na área 

afetada pela doença2. 

          Uma vez que o fluxo sanguíneo está comprometido, são realizadas 

cirurgias de desvios para substituir as artérias coronárias, utilizando-se a veia 

safena ou uma artéria mamária interna. No entanto, muitos pacientes que 

sofrem de problemas na circulação periférica não podem recorrer a este tipo de 

cirurgia. Além disso, o número de vasos autólogos aos coronários são limitados 

e estes podem já terem sido utilizados em cirurgias anteriores. 

          Como alternativa a estes tratamentos têm sido utilizados diversos tipos de 

biomateriais. Biomaterial é definido como qualquer substância (que não 

fármaco) ou combinação de substâncias, sintéticas ou naturais, que podem ser 

utilizadas por qualquer período de tempo, como um todo ou parte de um 

sistema que trata, aumenta ou substitui qualquer tecido, órgão ou função do 

corpo. 

          O Politereftalato de etila (PET - Figura 1) é um poliéster aromático 

sintético largamente utilizado como biomaterial3, principalmente em: suturas, 
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reconstrução de tendões e ligamentos e implantes faciais. Sua utilização como 

biomaterial está relacionada às suas excelentes propriedades mecânicas e à sua 

moderada biocompatibilidade.  

          A aplicação médica de maior sucesso do PET é a reconstrução cirúrgica 

arterial4,5. Enxertos vasculares de grande a médio diâmetro são manufaturados 

a partir de Dacron® usando uma extensa variedade de processos. 

 

 

Figura 1. Estrutura química do PET 

 
 

 
 

Figura 2. Próteses de Dacron 

 
 

          O uso de materiais poliméricos como substrato para crescimento celular 

aumentou consideravelmente tendo em vista o desenvolvimento de um grande 

número de tecnologias de modificação superficial. A modificação da superfície 

de polímeros é freqüentemente necessária para melhorar sua 

biocompatibilidade através da imobilização de proteínas6,7. 

O
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          O PET tem sido largamente estudado como matriz polimérica de suporte 

para a imobilização de células e biomacromoléculas8,9,10,11,12. Na medicina é 

usado com sucesso na substituição de artérias de diâmetro elevado (> 6mm 

diâmetro interno), mas não foi obtido o mesmo sucesso na substituição de 

vasos sanguíneos de diâmetro reduzido (< 6mm). Vasos sanguíneos de elevado 

diâmetro apresentam maior taxa de fluxo sanguíneo que os vasos de diâmetro 

reduzido. Nos últimos, o baixo fluxo e a maior área de contato do sangue com a 

parede do enxerto fazem serem mais propensos à formação de trombos e à 

hiperplasia da camada miointimal13. 

          A cobertura incompleta das células endoteliais na superfície do enxerto 

vascular e a conseqüente hiperplasia da camada miointimal são as principais 

razões para a falha nos enxertos vasculares nos vasos de diâmetro reduzido14,15. 

A endotelização16 é o método mais adequado para resolver este problema 

sendo utilizado para melhorar a desobstrução de enxertos vasculares de 

diâmetro reduzido, já que as células endoteliais podem liberar fatores para 

controlar a trombogênese ou fibrinólise, ativação ou inibição de plaquetas17,18.  

          O processo de endotelização envolve a semeadura de células endoteliais 

autólogas na superfície luminal dos enxertos vasculares para permitir a 

formação de monocamadas de células endoteliais antes do implante. O método 

é capaz de aumentar significativamente a desobstrução dos enxertos 

vasculares19. Porém, devido à carência de funcionalidade bioativa, a 

endotelização espontânea de enxertos vasculares com PET é limitada.  
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          Várias tentativas foram utilizadas para incorporar biomacromoléculas na 

superfície do PET, visando imitar as características de uma matriz extracelular 

natural, na qual sítios de reconhecimento da célula favorecem a interação 

material-célula20,21,22,23. 

          A obtenção de um biomaterial ideal que apresente uma endotelização 

completa estaria associada a 2 fatores: (1) materiais constituídos por 

biomoléculas que funcionem como sinalizadores24, e que (2) apresentem uma 

estrutura tridimensional semelhante à da matriz extracelular25,26,27; 

características estas que facilitam a adesão e proliferação celular, e permitem a 

conjugação entre as células. Além disso, tendo em vista a sua aplicabilidade, 

deverá ainda apresentar facilidade de manipulação, produção, esterilização, 

armazenamento, baixo custo e possibilidade de obtenção em diversos 

comprimentos e diâmetros13.  

 

Fisiologia Vascular 

 

          A constituição de uma artéria é extremamente complexa. Ela é formada 

por multicamadas de tecidos compostos por diferentes células e proteínas, com 

uma arquitetura responsável por elevada resistência mecânica, capaz de resistir 

a altas taxas de fluxo sanguíneo e altas pressões.  A Figura 3 mostra a 

representação de uma artéria28. 
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Figura 3. Representação de uma artéria. Ref 28 
 

          Uma artéria é formada por 3 camadas diferentes: intima, media, 

adventia13. Intima é a camada mais interna da parede do vaso, responsável pela 

formação de uma barreira contra a ativação de plaquetas; é constituída de uma 

única camada de células endoteliais suportadas em uma membrana basal e em 

uma camada subendotelial constituída de colágeno tipo IV e elastina. Media é 

uma camada formada por inúmeras camadas de células do tecido muscular liso 

em uma matriz de colágeno tipo I e tipo III, elastina e proteoglicanos. Adventia é 

a camada mais externa, constituída de fibroblastos e de colágeno tipo I 

randomicamente arranjados.   

          As proteínas majoritárias em uma artéria são colágeno tipo I e elastina. 

Estas conferem a elasticidade do vaso, que é refletida em sua capacidade de 

dilatação e compressão de acordo com a pulsação do sangue29,30. É a natureza 

elástica da elastina que controla a resposta de deformação do vaso de acordo 

com a pulsação o que previne que seja dissipada energia na forma de calor31,32. 
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 Eletrofiação 

 

          A técnica de eletrofiação tem sido objeto de estudo de inúmeros trabalhos 

científicos, uma vez que proporciona a obtenção de materiais constituídos de 

fibras de diâmetro nanométrico a submicrométrico, a partir de um aparato 

simples e de custo baixo33,34.  

          A eletrofiação, é uma técnica de fiação que utiliza forças eletrostáticas 

para produzir fibras finas a partir de soluções ou fundido de polímeros. O 

aparato de um sistema de eletrofiação é constituído por: bomba de infusão, 

uma seringa contendo a solução ou o fundido do polímero, uma agulha na 

ponta da seringa cujo diâmetro precisa ser especificado e um sistema coletor ( 

que pode ser um aparato metálico estático aterrada ou diversos tipos de 

aparatos rotacionais). O sistema de eletrofiação pode ser montado na 

horizontal ou na vertical. A Figura 4 representa o aparato de eletrofiação na 

horizontal.  

 

Figura 4. Esquema de um equipamento utilizado em eletrofiação 
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          As fibras produzidas por eletrofiação encontram-se entrelaçadas 

tridimensionalmente de forma que os materiais eletrofiados apresentam 

caracteríticas de elevada área superficial, elevada porosidade e  pequenos 

tamanhos de poro34. 

          Devidos às propriedades dos materiais eletrofiados, a técnica de 

eletrofiação vem sendo utilizada para a obtenção de materiais para diferentes 

aplicações, tais como: (1) na área biomédica34, como suportes para a engenharia 

de tecidos, como curativos para feridas crônicas, como biosensores e na 

liberação controlada de drogas; (2) na área biotecnológica34, como materiais de 

suporte para enzimas de importância catalítica para reações; (3) na área 

tecnológica34, para a produção de roupas protetoras, para a fabricação de 

dispositivos eletrônicos minúsculos e células fotovoltaicas, e na fabricação de 

filtros de ar. 

          Na eletrofiação, a solução ou o fundido de polímero é submetido a um 

potencial elétrico de maneira a criar um desbalanço de cargas e, 

conseqüentemente, injeção de cargas no líquido, que é forçado através da 

agulha. Inicialmente, a tensão superficial forma uma gota com superfície semi-

circular ou esférica na extremidade da agulha. Quando a força de atração 

supera a tensão superficial do líquido, a gota alonga-se formando um cone, 

conhecido como cone de Taylor, sendo então ejetada em direção ao pólo 

oposto - tipicamente um anteparo aterrado. A repulsão das cargas na superfície 

do jato é o principal fenômeno que provoca o estiramento e a redução do seu 
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diâmetro35. Além disso, a alta densidade de carga gerada na superfície do jato 

da solução, associado a uma instabilidade mecânica durante o vôo, faz com que 

ocorra o chicoteamento do jato, fenômeno este conhecido como whipping 

instability, auxiliando no estiramento. O jato têm seu diâmetro reduzido ao 

mesmo tempo em que o solvente é eliminado e as fibras formadas com valores 

de diâmetro que variam de dezenas a centenas de nanômetros36. 

          Estudando-se o processo de eletrofiação minuciosamente podemos dividi-

lo em 3 etapas: 

1. Evolução do jato de solução polimérica 

1.1. Formação da gota na ponta da agulha37 

          Se a solução polimérica for ejetada sem que exista a aplicação de um 

campo elétrico entre a agulha e o coletor ou que o campo não seja intenso o 

suficiente, a solução polimérica irá formar gotas na ponta da agulha que cairão 

por gravidade.  

          Se houver a atuação de um campo elétrico que não seja suficiente para 

iniciar o processo de eletrofiação, a solução polimérica continuará a formar 

gotas que cairão por ação da gravidade. 

          Esses fenômenos observados mostram que a força da gravidade e a força 

elétrica são forças que trabalham contra a força de tensão superficial na 

superfície da gota.  Portanto o processo de eletrofiação somente é iniciado 

quando a força de tensão superficial se iguala à soma da força elétrica com a 

força gravitacional, porque neste momento gera-se uma instabilidade que é  
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dependente do balanço da tensão superficial e a força de repulsão das cargas na 

superfície. 

 

1.2. Formação do cone de Taylor37 

          A mudança da forma da gota de esférica para cônica define o início do 

estiramento, este ocorre porque se torna necessário o aumento da área 

superficial para acomodar as cargas em repulsão.  

          Uma fina fibrila emana do cone para criar uma área superficial adicional e 

esta viaja até atingir a superfície do coletor. Dependendo de quão estirado ou 

não o jato é tem-se o fenômeno de eletropulverização ou de eletrofiação. 

          Uma vez que o jato se torna mais fino este apresenta um aumento na 

relação de área superficial por massa e uma diminuição na relação carga de 

superfície por área. Paralelo a estes efeitos de estiramento do jato, temos o 

efeito da evaporação do solvente que trabalha no sentido contrário ao do 

estiramento e eleva a relação carga superficial por área.  

 

2. Chicoteamento da fibra37 

          Reneker e Chun propuseram que, devido à repulsão de cargas no jato, este 

se dividiria em muitos jatos mais finos que gerariam as fibras de 

aproximadamente mesmo diâmetro por carga por unidade de área. O diâmetro 

final da fibra seria portanto uma dependência de quantos jatos mais finos foram 

gerados38. 
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          Rutledge e colaboradores estudaram o processo de eletrofiação 

minuciosamente com câmeras que fazem aquisições de fotos em tempos 

inferiores a 18 ns, e provaram que o jato formador das fibras é único e 

instável39,40. O grupo modelou o comportamento do jato com base em três tipos 

de instabilidade: a instabilidade de Rayleigh e mais dois modos condutores. A 

instabilidade axisimétrica de Rayleigh é governada pela tensão superficial que 

pode ser suprimida pela presença de altos campos elétricos ou altas densidade 

de carga39. Os modos condutores são independentes da tensão superficial e são 

dominados por forças elétricas; um deles é o modo axisimétrico e o outro é o 

modo não  axisimétrico que é o modo predominante no estiramento do jato 

(whipping instability)39,41.   

          É o efeito de chicoteamento chamado de whipping instability que gera 

rapidamente um aumento drástico na área superficial acompanhado de uma 

acentuada diminuição de densidade de carga. 

          Este processo ocorre rapidamente e dependendo das condições 

experimentais pode ser gerada uma distribuição de carga desigual, neste caso 

podemos ter um material com uma morfologia que apresenta diferentes 

diâmetros.  

          Durante o chicoteamento do jato carregado 6 forças encontram-se em 

ação e a combinação destas forças é a responsável pela morfologia do material 

eletrofiado coletado37. Essas forças são: (1) Força gravitacional (Fg); (2) Força 

eletrostática (FE), que é decorrente das propriedades da solução que está sendo 
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eletrofiada e da voltagem aplicada; (3) Força coulômbica de repulsão (FC), 

localizada na superfície do jato, esta induz a instabilidade e o chicoteamento, a 

magnitude desta força é característica do polímero e do solvente; (4) Forças 

viscoelásticas que trabalham contra a elongação do jato que está sobre a 

atuação do campo elétrico, é uma função do peso molecular do polímero, do 

solvente e do tipo de polímero; (5) Forças de tensão superficial que trabalham 

contra o estiramento do jato, e que é dependente das característas do solvente, 

do polímero e da presença de aditivos; e (6) Forças de atrito estão presentes na 

interface da superfície do jato com o ar.  

  

3. Solidificação do jato na forma de fibra no coletor37 

          O tempo de elongação do jato pelo chicoteamento é governado pela 

relação de taxa de evaporação do solvente, distância, voltagem e fluxo da 

solução polimérica. Considerando-se distância, fluxo e voltagem constantes, o 

tipo de solvente será o único parâmero responsável por eventuais diferenças na 

morfologia das fibras. Solventes com elevadas pressões de vapor tem suas fibras 

mais rapidamente vitrificadas e, normalmente, geram fibras com maior 

diâmetro do que solventes com baixa pressão de vapor, considerando-se as 

mesmas condições de processamento. 

          Foram relatados na literatura uma série de 13 aparatos diferentes 

utilizados para a coleta das fibras dependendo da necessidade de obtenção de 
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malhas eletrofiadas com fibras alinhadas e malhas eletrofiadas 

randomicamente42. 

          Muitas propriedades das soluções poliméricas e condições de 

processamento podem ser controladas para a obtenção de fibras com as 

características desejadas. Doshi and Reneker dividiram estes parâmetros em 3 

grupos43: (1) propriedades intrínsecas das soluções (viscosidade, concentração 

da solução, peso molecular do polímero, condutividade elétrica, tensão 

superficial); (2) condições de processamento (voltagem aplicada, distância da 

agulha ao coletor, fluxo da solução, diâmetro da agulha); e  (3) condições 

ambientes (temperatura, umidade, pressão atmosférica).  

          Controlar e entender a influência de cada um destes parâmetros é um 

passo crucial para a obtenção das fibras eletrofiadas com características 

específicas para a aplicação desejada44. A seguir descreveremos o efeito dos 

parâmetros de extrema relevância para o processo de eletrofiação. 

 

1. Parâmetros da solução 

1.1  Concentração 

          Para que ocorra a formação de fibras durante o processo de eletrofiação, 

uma concentração mínina de polímero na solução é necessária34.   

          Pesquisadores relataram que a eletrofiação de soluções de baixas 

concentrações, produz  malhas  constituídas de fibras e esferas. À medida que a 

concentração da solução aumenta as esferas passam a adquirir uma forma mais 
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esticada, até se atingir uma solução de concentração ideal que produzirá fibras 

com diâmetro uniforme mais espessas do que as fibras obtidas a partir de 

soluções menos concentradas. Este fenômeno pode ser bem explicado, uma vez 

que o aumento da concentração acarreta em um aumento de viscosidade, que 

leva a uma maior resistência ao estiramento45.  

          Em soluções muito concentradas a eletrofiação torna-se difícil pela 

dificuldade de manter o fluxo de solução através da agulha, o que resulta em 

fibras muito espessas46, ou até mesmo impedindo por completo o processo de 

eletrofiação por evaporação do solvente na ponta da agulha47. 

  

1.2  Viscosidade 

          A viscosidade das soluções (controlada pela variação do polímero em 

solução) tem se mostrado em inúmeros estudos como sendo um dos principais 

fatores para a determinação da morfologia e diâmetro de fibra em estudos de 

eletrofiação33.  

          Em geral, o aumento da concentração além de elevar a viscosidade da 

solução altera a tensão superficial desta. No entanto, estudos realizados com 

soluções de poliestireno com tensão superficial constante, mostraram que a 

quantidade de esferas diminui à medida que a viscosidade aumenta, resultado 

este que implica que a variação de viscosidade é a responsável pela mudança 

morfológica das fibras48.                
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          McKee e colaboradores45 sugeriram que para a obtenção de malhas com 

fibras uniformes seriam necessárias soluções de 2 a 2,5 vezes mais concentradas 

que a solução de concentração entanglement (ce), que é a concentração limite 

onde a interação polímero-polímero ainda é predominante à interação 

polímero-solvente.  

          Gupta e colaboradores49 confirmaram a teoria de McKee e, além disso, a 

partir de estudos com polimetilmetacrilato (PMMA), sugeriram que existiria 

uma concentração crítica mínima de polímero em solução na qual existe o início 

de sobreposição de cadeias poliméricas (c*). Gupta e colaboradores 

propuseram que  soluções de concentrações abaixo de c* não geram fibras, 

uma vez que não existe suficiente sobreposição entre as cadeias poliméricas, 

neste caso temos o fenômeno de eletropulverização. Em regiões semi-diluídas 

de concentrações maiores que c* e menores que ce, obtêm-se fibras e gotas; e 

somente, em  soluções de concentração de pelo menos 2 vezes ce, tem-se uma 

malha eletrofiada completamente uniforme49.  

 

1.3  Massa molar  

          A massa molar do polímero tem elevada importância em efeitos reológicos 

(viscosidade, tensão superficial) e em efeitos elétricos (condutividade)50.  Esta 

reflete no número de interações polímero-polímero e, conseqüentemente, no 

emaranhado entre as cadeias que estão em solução, o que afeta  diretamente 

os valores de viscosidade.  
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          Em geral, foi observado que soluções de polímeros com massa molar 

muito baixa geram materiais com predominência de esferas, enquanto que 

soluções de polímeros com alta massa molar podem formar  malhas de fibras 

uniformes34. A explicação deste fenômeno estaria justamente na possibilidade 

de entrelaçamento ideal entre as cadeias do polímero, que possibilitaria o 

estiramento da fibra.  

          Altos valores de massa molar não são essenciais para a eletrofiação. 

Polímeros de baixa massa molar, e que, conseqüentemente, apresentam baixa 

conectividade entre as cadeias podem ser eletrofiados desde que existam 

interações intermoleculares que, no sistema efetuem a mesma função das 

forças de entrelaçamento entre as cadeias poliméricas. Fosfolipídeos 

oligomerizados preparados a partir de soluções de lecitina têm sido eletrofiados 

utilizando-se tal conceito51. 

 

1.4  Tensão superficial 

          A tensão superficial é um parâmetro dependente da composição do 

solvente na mistura. Em geral, a redução da tensão superficial leva a obtenção 

de fibras sem esferas, isto porque a tensão superficial é uma força contrária ao 

estiramento do jato de solução polimérica, portanto elevados valores de tensão 

superficial podem inibir ou provocar uma instabilidade no jato34.  

          Soluções com baixa tensão superficial são interessantes pois necessitam 

da aplicação de um campo elétrico menor para serem eletrofiadas34, no 
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entanto, não é possível afirmar generalizar que solventes com baixa tensão 

superficial são os mais adequados para a eletrofiação, uma vez que outros 

fatores estão correlacionados à eletrofiação. 

 

1.5  Condutividade/Densidade de carga superficial 

          A condutividade das soluções poliméricas é determinada pelo tipo de 

polímero, pelo solvente e pela presença e/ou ausência de espécies iônicas.           

Em geral, o aumento da condutividade das soluções é realizado pela adição de 

sais, surfactantes aniônicos e surfactantes catiônicos.  

          A literatura relata que o aumento da condutividade elétrica da solução 

polimérica eletrofiada acarreta na diminuição do diâmetro das fibras, o 

comportamento oposto é observado para soluções de baixa condutividade34.  

     

2. Parâmetros de processamento 

2.1 Voltagem aplicada 

          Um dos parâmetros de extrema relevância para o processo de eletrofiação 

é a voltagem aplicada. Somente após a aplicação de uma voltagem na qual a 

força do campo elétrico vence a força da tensão superficial, o jato é ejetado. 

Além disso, após a ejeção da solução polimérica, a ação do campo torna-se 

fundamental para a desestabilização do jato até sua chegada ao coletor. 

          Renecker e Chun proporam que não existe influência da voltagem sobre a 

eletrofiação do óxido de polietileno38, enquanto Zhang52 e Demir53 observaram 
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que maiores voltagens levam a uma maior ejeção de polímero o que leva a 

obtenção de fibras mais espessas. A maioria dos autores têm reportado que o 

aumento da voltagem leva a um aumento das forças de repulsão eletrostática 

no jato o que levaria a obtenção de fibras mais finas34. 

   

2.2 Fluxo 

          O fluxo é o parâmetro que determina a velocidade de ejeção da solução 

polimérica e a taxa de transferência de massa34. Sabe-se que deve existir uma 

um fluxo contínuo de solução ao mesmo tempo que o solvente tenha tempo 

suficiente para evaporar54 até que a fibra seja coletada. Alguns estudos 

mostraram que a elevada taxa de fluxo levou a obtenção de malhas eletrofiadas 

constituídas de fibras e esferas54,55,56. 

  

2.3 Distância da agulha ao coletor 

          A distância da agulha ao coletor é um parâmetro de eletrofiação 

importante uma vez que é necessário adaptar ao sistema uma distância ideal na 

qual o solvente tenha tempo para evaporar antes que as fibras atinjam o 

coletor.  

          Estudos relatam que distâncias muito pequenas ou muito grandes podem 

levar a obtenção de malhas que contêm esferas57,58, ou malhas com fibras 

achatadas59, ou malhas com fibras de menor diâmetro. A partir daí podemos 
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dizer que o efeito da distância na morfologia da malha eletrofiada é 

característico para cada sistema em estudo. 

  

3. Parâmetros ambientais 

          Mit-Uppatham e colaboradores provaram em seus estudos de eletrofiação 

que à medida que a temperatura aumenta ocorre uma diminuição da 

viscosidade e como consequência são obtidas fibras mais finas60.  

          Casper e colaboradores estudaram o efeito da umidade e observaram que 

o aumento da umidade leva a um surgimento de pequenos poros na superfície 

das fibras61. Estudos de eletrofiação sob condições de vácuo já foram relatados 

e mostraram que geram fibras de maior diâmetro que as fibras produzidas sob 

condições ambientes38. 

 

Colágeno 

 

          O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e um 

componente chave da matrix extracelular (ECM). Ele é responsável por conferir 

integridade estrutural e resistência mecânica aos tecidos. Danos graves 

provocados nos tecidos necessitam de colágeno para a sua reparação, no 

entanto, o excesso ou  a falta de colágeno na área que necessita ser reparada 

pode gerar problemas como fibrose, perda de atividade funcional ou até mesmo 

ruptura do tecido danificado62. 
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          Colágeno é o nome genérico de uma classe de proteínas que compõe 

diversos tipos de tecido. No ser humano o número de tipos de colágeno excede 

a 20, mas todos os colágenos apresentam em comum a estrutura tripla hélice13. 

          Os colágenos mais importantes para a engenharia de enxertos vasculares 

são os colágenos tipo I, III e IV. Dentre estes, o tipo mais abundante  é o 

colágeno tipo I que compõe tendões, cartilagens, dentina, córnea, tecido 

conjuntivo, tecido ósseo e vasos sanguíneos13.  

          Colágeno tipo I é formado por 3 cadeias  (2 cadeias 1 e uma cadeia 2) 

constituídas principalmente pela seqüência básica de 3 aminoácidos: glicina-

prolina-hidroxiprolina (Figura 5), essas 3 cadeias  formam a estrutura terciária 

helicoidal do colágeno63. 

 

Figura 5. Principais aminoácidos constituintes do colágeno tipo I 

 

          A estrutura formada pelas três cadeias polipeptídicas α entrelaçadas é o 

tropocolágeno, este apresenta a forma de um bastão com comprimento e 

largura de aproximadamente 300 e 1,5nm, respectivamente, e peso molecular 

de 300kD (Figura 6b). 
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Figura 6 . (a) Fibras de colágeno http://pbm.ct.utwente.nl/dopdrachten/yang.htm (b) Tripla 
hélice do colágeno (Tropocolágeno) (c) Microfibrilas 

 
 

          O empacotamento ordenado das moléculas de tropocolágeno para 

formação das microfibrilas ocorre de forma regular e específica, onde a quinta 

molécula coincide com a primeira (Figura 6c). Esta configuração é alcançada 

principalmente devido à presença de interações de grupos hidrofóbicos e 

polares. Essas forças são suficientes para juntar as microfibrilas, mas não dão ao 

colágeno estabilidade mecânica suficiente. Essa última é alcançada pela 

formação de ligações cruzadas covalentes, que pode ser intramolecular (entre a 

mesma unidade de tropocolágeno) ou intermolecular (entre unidades de 

tropocolágenos). As fibras de colágeno são formadas pela associação das fibrilas 

de colágeno e fazem do colágeno uma proteína fibrosa de pouca extensibilidade 

e de alta resistência à tração64. 

(a) 

http://pbm.ct.utwente.nl/dopdrachten/yang.htm
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          O colágeno tem sido utilizado em biomateriais para diversas aplicações 

devido à sua predominância na ECM. Suas fibras apresentam importantes 

propriedades estruturais, uma vez que dão estabilidade mecânica, além disso 

funcionam como sinalizador biológico para células adjacentes que regulam 

importantes propriedades funcionais dos tecidos. O colágeno é um biopolímero 

indispensável na engenharia de tecidos por ter características como:   é 

reabsorvível, tem alta afinidade por água, provoca baixa resposta do sistema 

imunológico, apresenta elevada compatibilidade com células de diferentes 

tecidos, e é capaz de promover a regeneração de um tecido danificado65. 

  

Blenda eletrofiada PET/colágeno 

 

          O colágeno nativo é uma proteína estrutural que confere a integridade 

mecânica do tecido. O colágeno eletrofiado não apresenta a mesma resistência 

mecânica, devido ao baixo grau de ligações cruzadas entre as cadeias α. Com  

isto, muitos pesquisadores propuseram a utilização de gluteraldeído como 

agente reticulante, tendo em vista a melhora na resistência mecânica do 

material pelo aumento das ligações cruzadas. No entanto, a utilização de 

agentes como gluteraldeído leva um aumento do risco de citotoxicidade e de 

calcificação quando o material for implantado in vivo13.  

          Neste contexto, a eletrofiação de blendas à base de colágeno se 

mostraram uma alternativa bastante interessante visto que, trata-se de um 
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processo simples, que requer um aparato de baixo custo e que utiliza uma 

diversidade menor de reagentes. Além disso, a presença de colágeno na 

superfície externa e interna do material promove um maior espalhamento das 

células pelo material.   

          Uma característica interessante dos materiais eletrofiados é que o 

diâmetro das fibras é da mesma ordem de magnitude que o diâmetro das 

fibrilas da matrix extracelular66, o que mimetiza o tecido vivo e promove um 

efetiva adesão e proliferação das células no suporte. 

Blendas poliméricas são misturas físicas de dois ou mais polímeros, sem 

que haja ligação química entre estes. Uma das vantagens na produção de 

blendas é o desenvolvimento, de forma mais simples. Neste caso, “a finalidade 

da mistura é a obtenção de um material de características físicas, químicas e 

físico-químicas diferenciadas, combinadas de modo a conservar as vantagens de 

cada polímero”. 

          Wesolowski e colaboradores foram os primeiros a introduzir o conceito de 

um enxerto vascular bioreabsorbível, em 1960. Os primeiros materiais 

estudados foram aqueles compostos por uma variedade de Dacron e colágenos. 

O Dacron seria a parte permanente do implante que garante a estabilidade 

mecânica, enquanto o colágeno adiciona bioatividade e promove o crescimento 

do tecido nativo à medida que é degradado e refeito67,68. 

          O desenvolvimento de um biomaterial híbrido de PET e colágeno 

eletrofiado pretende reunir as propriedades mecânicas e biocompatíveis do 
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PET, às propriedades de biocompatibilidade, elevada adesão e proliferação 

celular na presença do colágeno69. Associado à propriedade dos materiais a 

técnica de eletrofiação, que permite a obtenção de materiais tridimensionais 

nanoestruturados com elevada porosidade que permitem a passagem de 

nutrientes e metabólitos, necessários para o recobrimento celular do material70. 

          Uma outra vantagem da técnica de eletrofiação é a possibilidade de 

obtenção de tubos sem emendas13, que são necessários para a aplicação como 

enxerto vascular. Estes tubos podem ser criados em diferentes diâmetros 

dependendo unicamente do diâmetro da vaso que necessita ser reparado.  

          O desenvolvimento de biomateriais para a engenharia de tecidos a serem 

utilizados como enxertos vasculares está correlacionado à parâmetros 

intrinsecos do material como: propriedades de superfície71,72, porosidade70, 

rugosidade73,74 , propriedades mecânicas75 e a compatibilidade de interface do 

material com o sangue73, isto porque estas propriedades estão diretamente 

relacionadas à fatores como: adesão e crescimento de células endoteliais na 

superfícies do suporte, vascularização do enxerto e à não formação de trombos 

pela adsorção de proteínas no sangue. 
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2 Objetivos 
 

          O presente trabalho propõe a busca de novos materiais poliméricos a base 

de biomacromoléculas, com vistas a sua aplicação como biomateriais. Neste 

contexto, nos propomos ao estudo da produção de uma blenda PET/colágeno, e 

sua posterior eletrofiação, como modelo de um suporte para crescimento de 

células endoteliais, visando a produção de enxertos vasculares. Nestes termos, 

o estudo visa a produção de um material que combina as excelentes 

propriedades mecânicas do PET com as propriedades biológicas do colágeno.  

           Como objetivos específicos, nos propomos:  

(i) a estudar a eletrofiação do PET  sob diversas condições de concentração, 

solvente, fluxo, voltagem e distância da agulha ao coletor, e entender como 

controlar os parâmetros de eletrofiação a fim de obter malhas eletrofiadas de 

diferentes diâmetros;  

(ii) utilizar o estudo da eletrofiação do PET como base para a produção de uma 

blenda PET/colágeno eletrofiada;  

(iii) variar condições de eletrofiação da blenda PET/colágeno afim de que sejam 

obtidas malhas eletrofiadas química e morfologicamente diferentes; 

(iv) caracterizar a blenda PET/colágeno morfologicamente, quimicamente e 

biologicamente, segundo os fatores que estão intrínsecos à sua aplicação como 

enxerto vascular;  
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(v) elucidar a distribuição polímero-colágeno nas fibras dos materiais e entender 

a disponibilidade do colágeno nos materiais eletrofiados. 
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3 Materiais 

          PET (em pellets), colágeno tipo I (em fibras), ácido trifluoroacético (TFA), 

álcool hexafluoroisopropanol (HFIP), rosa bengala, tampão TES (ácido N-

[tris(hidroximetil)-metil ]-2-aminoetanosulfónico), colagenase bacteriana para 

colágeno tipo I, tampão PBS (tampão fosfato salino), waffers de silício, glicerol, 

dodecil sulfato de sódio (SDS), bromofenol, tris-HCl e beta-mercaptoetanol 

foram obtidos da Aldrich. 

          O hidróxido de amônio (NH4OH), a água oxigenada (H2O2) 20% (v/v), o 

cloreto de cálcio, o fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4), o etanol, o 

diclorometano, a formalina, a acetona, o acetato de etila e o DMSO (dimetil-

sulfóxido) foram obtidos da Synth. O diclorometano (CH2Cl2) obtido da Synth foi 

submetido à secagem com cloreto de cálcio por 12 horas, filtrado e destilado 

sob refluxo à temperatura de 40°C. O solvente foi armazenado em frasco escuro 

com peneira molecular 3A. 

          O padrão de baixa massa molar (Page Ruler) para eletroforese foi obtido 

da Fermentus. 

          O padão de alta massa molar (HiMark) para eletroforese, Dulbecco’s 

modified Eagle’s (DMEM), o soro fetal bovino, a estreptomicina e a penicilina 

foram obtidos da Invitrogen. 

          O comassie azul brilhante R 250 foi obtido da Merck. 
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          O MTT  (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio)) foi 

obtido da Sigma. 

          Os fibroblastos 3T3-L1 foram gentilmente cedidos pela Profª Mari Cleide 

Sogayar do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo (IQ-USP). As células endoteliais Human Umbilical 

Vein Endothelial Cells (HUVEC) foram gentilmente doadas pela Profª Dulcineia 

Saes Parra Abdalla do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP). 

 



46 

 

4 Métodos 

 

4.1 Obtenção dos materiais eletrofiados 

4.1.1 Eletrofiação do Poliéster 

 

          O aparato utilizado na eletrofiação é composto de uma fonte de alta 

voltage (Glassman High Voltage, Inc. Series EH high-voltage), uma bomba de 

infusão (Cole Parmer,  Hz 50/60) conectados a uma seringa que contém uma 

agulha metálica de diâmetro 0,84 mm em sua ponta, por onde a solução 

polimérica é ejetada, e a uma placa metálica onde as fibras foram recolhidas. O 

processo foi realizado sob temperatura de 22 oC e umidade menor do que 40%. 

O aparato descrito foi mostrado na Figura 4. 

 

4.1.2 Eletrofiação da co-solução PET-colágeno 

 

          As soluções das blendas de PET-colágeno foram preparadas seguindo o 

procedimento: foram pesadas a massa de PET e de colágeno, e adicionou-se o 

volume de solvente, afim de serem obtidas as soluções na concentração 

desejadas. A solução final foi agitada em Vortex periodicamente e mantida em 

banho termostatizado a 40 °C durante 3 dias.  

          Foi realizada uma varredura de proporção em massa de PET e colágeno na 

blenda variando-se a massa total de polímero em solução (0,675-1,125 g), 
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distância da agulha ao coletor (12,5-20 cm), fluxo de solução polimérica (0,1-5,0 

mL/h) e voltagem aplicada (25-40 kV), utilizando-se como solventes HFIP e 

HFIP/TFA 7:2. 

          Foram eletrofiadas blendas de PET-colágeno, em HFIP, sob uma mesma 

condição: fluxo de 3,0 mL/h, distância de 30 cm e voltagem de 25 kV, afim de 

manter constante o parâmetro de transferência de massa. As soluções das  

blendas PET-colágeno preparadas foram solubilizadas em HFIP, mantendo-se a 

massa total polímero-colágeno constante, no entanto, a correlação entre a 

massa de PET e a massa de colágeno na solução foi variada de 100% PET até 

100% de colágeno. 

 

4.2 Obtenção dos filmes de PET/colágeno por revestimento rotacional 

 

          As placas de silício utilizadas na fabricação dos filmes foram previamente 

submetidas à fervura durante 30 minutos com solução oxidativa 

H2O2/NH4OH/H2O 1:1:5 (v/v)76.  

          As placas de silício foram lavadas 3x com 30 µL de acetona e 3x com 30 µL 

de acetato de etila. Os filmes foram obtidos por  revestimento rotacional a partir 

de soluções de concentração de 30 mg/mL até 7,5 mg/mL. 30 µL de solução 

foram depositados na superfície das placas de silício (de dimensões 1cm x 1cm), 

que foram submetidas a uma rotação de 2800 rpm durante 1 minuto. Para cada 
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concentração foram preparadas triplicatas com e sem o tratamento térmico a 

130 oC. 

 

4.3 Obtenção do colágeno desnaturado, colágeno pós-solubilizado e 

colágeno eletrofiado  

 

          O colágeno tipo I nativo (C) foi solubilizado em HFIP. Borbulhou-se 

nitrogênio gasoso na solução até que praticamente todo o solvente fosse 

eliminado. O sólido residual foi liofilizado por 4 dias. Este colágeno foi chamado 

de colágeno pós-solubilização (Cs). 

          C foi solubilizado em HFIP, em seguida eletrofiado sob fluxo de 3mL/h, 25 

kV e 30 cm. O material foi liofilizado por 3 dias para eliminar eventuais resíduos 

de solvente. Este colágeno foi chamado de colágeno pós-eletrofiação (Ce). 

          C foi solubilizado em HFIP, em seguida, foi colocado em banho 

termostatizado a 100 0C durante 30 minutos, este colágeno foi chamado de 

colágeno desnaturado (Cdn). 

 

 

 

 

4.4 Caracterização das malhas eletrofiadas e filmes 

 

4.4.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

          Os materiais produzidos via eletrofiação foram liofilizados por 48 horas e 

as amostras foram recobertas com Au (2 nm de espessura) para análise via MEV 

utilizando um microscópio da marca Jeol, modelo FEG 7401F. Utilizou-se para 
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todas as análises de microscopia o detector de elétrons secundários no modo 

LEI.  

 

4.4.2 Distribuição de diâmetros e Porosidade das Malhas 

eletrofiadas  

 

          Os materiais eletrofiados tiveram seus diâmetros medidos (100-200 

fibras/amostra) obtendo-se curvas gaussianas das medidas de diâmetro. 

          A porosidade da malha eletrofiada foi calculada com base na Equação 123. 

  

                          
                    

                    
              (Equação 1) 

 

 

onde a densidade aparente foi calculada a partir da massa e dimensões da 

malha eletrofiada, densidade absoluta do PET77 e densidade absoluta do 

colágeno78 foram consideradas iguais a 1,4 g/cm3.  

 

4.4.3 Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de 

Fourier  (FTIR) 

 

          As análises de FTIR foram feitas em pastilhas de KBr, em equipamento FTIR 

Bomen MB100 com faixa de operação entre 350-4000 cm-1 (resolução de 4 cm1).  
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4.4.4 Análise Térmogravimétrica (TGA) 

 

          As curvas termogravimétricas foram obtidas na faixa de temperatura que 

vai de 25 até 700 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min e fluxo de 

nitrogênio de 50 mL/min. O equipamento utilizado foi Hi-Res TGA 2950 

Termogravimetric Analyzer TA Instruments. As curvas obtidas foram tratadas no 

programa TA Analysis. 

 

4.4.5 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

          As curvas de DSC foram obtidas na faixa de temperatura de 25-280 °C, sob 

taxa de aquecimento de 20 °C/min e fluxo de nitrogênio de 50 mL/min. Foi 

realizada a rampa de aquecimento /resfriamento/ aquecimento. O 

equipamento utilizado foi o Q10-0535-DSC da TA Instruments. Para cada 

amostra foram realizadas 3 corridas. As curvas obtidas foram tratadas no 

programa TA Analysis. 

 

4.4.6 Ensaio de digestão das malhas com colagenase 

 

          O protocolo utilizado baseou-se em relatos da literatura79,80. No entanto, o 

controle utilizado para o tempo do experimento foi o tempo de digestão de C e 

Ce. 
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          Foram pesados 25 mg das amostras de C, PET eletrofiado, S8,2, S4,6 e Ce. 

Estas amostras foram imersas em 5 mL da solução tampão TES 50mM com 0,36 

mM de Cloreto de Cálcio a 37 oC, pH 7,4 e 0,1 mL de solução de colagenase 0,1 

mg/mL solubilizada na solução tampão de TES.  

          As malhas após a digestão por 7 e 16 dias foram analisadas via 

Microscopia eletrônica de Varredura.  

 

4.4.7 Microscopia Confocal Raman (MCR) 

 

          Para as análises utilizou-se um Microscópio Raman Confocal da marca 

Witec com laser de excitação em 532 nm na faixa de 0 a 4000 cm-1, potência 

máxima de 100 mW e harmônica em 1046 nm com potência máxima em 50 

mW. A objetiva utilizada possui aumento 100 vezes e resolução lateral de 400 

nm.  

Esta análise foi realizada pelo método Basis Analysis81 que compara o 

espectro da amostra como a contribuição dos espectros dos compostos puros 

isolados. A área scaneada foi de 15 x 13 µm, sendo 112 pontos por linha e 97 

linhas por imagem, dando um total de 10864 espectros adquiridos com tempo 

de aquisição individual de 0,33 segundos. 
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4.4.8 Medidas de ângulo de contato 

 

          Os filmes foram produzidos por revestimento rotacional (spin-coating). As 

medidas de ângulo de contato foram realizadas utilizando-se o método da gota 

séssil82. O ângulo de contato de avanço (θA) foi medido após o depósito de uma 

gota de 8 µL. O ângulo de recesso (θR) foi medido após a retirada de 4 µL do 

volume da gota depositada inicialmente. Foram tiradas fotos das gotas na 

superfície dos materiais. Utilizou-se o programa ImageJ para a medida do ângulo 

formado da gota com a superfície do material.  

          A histerese (δ) dos filmes foi calculada a partir da Equação 2 mostrada 

abaixo. 

δ = θA - θR    (Equação 2) 

 

          Os resultados mostrados foram obtidos através de 1 medida em 6 

diferentes filmes de uma mesma amostra. 

 

4.4.9 Cálculo da energia de superfície 

 

          A medida da energia de superfície dos materiais foi obtida pelo método de 

Owens-Wendt por medida indireta através do método da gota séssil e da 

equação da média harmômica de Wu83,84.  

          A medida dos ângulos de avanço foi realizada com os líquidos-teste água e 

diiodometano. A energia de superfície (γS) foi decomposta em duas 
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componentes: uma componente dispersiva (γS
D) e uma componente não-

dispersiva ou polar (γS
P)83,84. Os resultados mostrados foram obtidos pela análise 

de 6 filmes para cada amostra.  

 

4.4.10 Ensaio mecânico de tração 

 

          Amostras com dimensões aproximadamente iguais a 15 por 6 mm foram 

submetidas ao ensaio de tração. Este consistiu em uma rampa de força 

(1N/min), sendo a força inicial de 0,0010 N, monitorando-se a deformação do 

material em função da força aplicada. A temperatura foi mantida constante e 

igual a 27 oC. O torque aplicado foi de 3 libras/polegada2. Para cada amostra o 

ensaio foi realizado em quadruplicata. O equipamento utilizado foi o DMA Q 

800 da TA Instruments. 

          A partir dos gráficos de força versus deformação obtidos foi calculado o 

Módulo de Young (E), a força de ruptura (ơb) e a deformação de ruptura (Ɛb) 

utilizando-se o programa TA Analysis.  

 

4.4.11 Ensaio de adesão, viabilidade e proliferação celular com 

fibroblastos (3T3-L1) e HUVECS 

 

          As membranas foram cortadas, colocadas em placas de cultura e expostas 

à luz UV, por 15 minutos, para esterilização. O meio de cultura utilizado foi 

DMEN suplementado com 10% de soro de bezerro (CS), 1% de antibiótico 
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(penicilina 10000 unidades/mL estreptomicina 10000 µg/mL) e 0,1 % de 

antifúngico (anfotericina 50 mg/mL). Foi adicionado meio de cultura nas 

amostras e estas foram incubadas na estufa a 37°C e 5% de CO2. Após 20 horas 

o meio foi retirado e adicionou-se uma suspensão de 5 x104 células/mL. O 

material foi mantido na estufa a 5% CO2 e 37 °C. O meio foi trocado todos os 

dias. Os fibroblastos utilizados foram da linhagem 3T3-L1.  

          Para o ensaio de adesão retirou-se as membranas da cultura após 1 dia de 

incubação. Estas foram lavadas com PBS e as células fixadas com formalina 10% 

por 15 minutos. Para a microscopia eletrônica de varredura, o material foi 

desidratado em soluções crescentes de etanol (25, 50, 70, 90, 95, 100, 100), 10 

minutos em cada concentração. As amostras foram liofilizadas. 

          Para o ensaio de viabilidade e proliferação celular foi utilizado o 

ensaio com MTT85. O ensaio de MTT é específico para a determinação da 

viabilidade e da proliferação das células no suporte, uma vez que o corante 

dentro da mitocôndria das células ativas sofre redução, passando de uma 

coloração amarela para uma coloração roxa. A solução final teve sua 

absorbância determinada em 490 nm. Cada medida foi realizada em triplicata. A 

significância dos dados foi obtida pelo two-way ANOVA teste. 

          Os resultados obtidos no ensaio de MTT foram tratados estatisticamente, 

os materiais foram comparados com relação aos valores de significância (p). 

Valores de p> 0.05 são não significativos (ns), para valores de 0.01<p<0.05 (*), 
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para valores de 0.001<p<0.01 (**) e para valores p<0.001 (***), de tal forma 

que o nível de significância é maior para os menores valores de p.  

           Os ensaios com células HUVECS imortalizadas provenientes do cordão 

umbilical foram realizados utilizando o mesmo procedimento usado para as 

células 3T3-L1. Para o ensaio de adesão com as células HUVECS as membranas 

foram retiradas da cultura após 1 dia,  4 dias e 7 dias. 

 

4.5 Caracterização do colágeno eletrofiado 

 

4.5.1 Eletroforese (SDS-page) 

 

          Foram preparadas as seguintes soluções a fim de verificar-se a influência 

do solvente na degradação da estrutura do colágeno. 

Solução 1 – C solubilizado em tampão de amostra  

Solução 2 – C solubilizado em HFIP  

Solução 3 – C solubilizado em HFIP/TFA 7:2 

          Para cada 5 µL de cada uma das soluções adicionou-se 5 µL de tampão de 

amostra. As soluções que apresentaram pH abaixo de 7 foram neutralizadas 

com tris-HCl. As soluções finais de colágeno foram colocadas em um banho 

termostatizado a 95 °C durante 10 minutos e aplicadas no gel. As amostras 

foram diluídas em tampão de amostra 1X concentrado (glicerol, SDS, 

bromofenol, tris-HCl, beta-mercaptoetanol, pH 6,8) e utilizou-se o padrão de 
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peso molecular Page Ruler da Fermentus. As amostras foram submetidas a uma 

diferença de potencial de 80 V durante 60 min e, logo depois, 100 V 90 min.  

          Um segundo experimento de SDS-page foi realizado para a verificação de 

qual etapa do processamento do colágeno é a responsável por sua degradação. 

Foram preparadas soluções de C, Cs e Ce em NaH2PO4 0,01 M pH 7,1 . As 

amostras foram diluídas em tampão de amostra 1X concentrado (glicerol, SDS, 

bromofenol, trisHCl, beta-mercaptoetanol, pH 6,8) e utilizou-se o padrão de 

peso molecular HiMark da Invitrogen. As amostras foram fervidas por 10 

minutos e submetidas a uma diferença de potencial de 80 V durante 60 min, 

seguido de 100 V por 90 min.  

          Para ambas as análises foram utilizados gel de corrida de SDS-PAGE 

(Dodecil sulfato de sódio/Poliacrilamida) 10% e, logo acima deste, um gel de 

empacotamento de 4%. Os géis foram revelados com Comassie Blue. 

 

4.5.2 Dicroismo circular (CD) 

 

          As amostras Ce e Cdn foram solubilizadas em NaH2PO4 0,01M pH 7,1. A 

concentração da solução foi de 1 mg/mL. Foram realizadas 6 aquisições 

utilizando-se um caminho óptico de 0,2 mm, a velocidade de obtenção do 

espectro de 0,5 nm/s e fluxo de N2 4 L/min. A região de espectro analisada foi 

de 190-260 nm. O equipamento utilizado foi da marca Jasco – modelo J720. 
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5 Resultados e Discussão 
 

5.1 Eletrofiação do Poliéster 

 

          O PET é um polímero insolúvel nos solventes mais usuais, como: 

clorofórmio, água, etanol, dimetilformamida, e para a sua solubilização é 

necessário um solvente com caráter ácido, como TFA e HFIP. No entanto, a 

solubilização do PET em meio fortemente ácido necessita o cuidado de que 

tanto solvente como soluto estejam secos, pois a presença de água ou umidade 

no meio ácido pode provocar a reação de hidrólise do poliéster. 

          A maioria dos autores que tratam sobre eletrofiação do PET utilizam como 

solvente ácido o TFA44, tanto na forma pura, como em misturas com outros 

solventes, como o diclorometano. 

          Diversos autores já propuseram a eletrofiação do PET44,86,87 seja ele puro, 

sob forma de compósito ou sob a forma de blendas. Veleirinho et al.44 estudou 

o efeito do solvente e da concentração da solução de PET as seguintes 

condições: 

 Fluxo: 0,2 mL/min 

 Distância: 20 cm 

 Voltagem: 26 kV 

 Faixa de Concentração: 10% - 30% 

 Solvente: TFA/CH2Cl2  (diversas proporções v/v) 
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          Considerando-se as possibilidades de eletrofiação descritas por Veleirinho 

et al.44, foram realizados experimentos para que fosse verificado a importância 

dos (1) parâmetros de processamento: fluxo, voltagem, distância da agulha ao 

coletor; e dos (2) parâmetros de solução: concentração e solvente.  

          Estudos comparativos da eletrofiação do PET em HFIP em TFA/CH2Cl2 

foram realizados tendo como objetivo a comparação da morfológica das malhas 

obtidas. Além disso, o estudo da eletrofiação do PET em HFIP foi utilizado como 

ponto de partida para a eletrofiação da blenda PET-colágeno, uma vez que a 

literatura relata a eletrofiação do colágeno utilizando como solvente HFIP88. 

 

5.1.1 Estudo dos parâmetros de eletrofiação do PET  

           

          As eletrofiações de soluções de PET 10% (m/v) em HFIP, assim como a 

eletrofiação das soluções de PET 10% em (m/v) TFA/CH2Cl2 30:70, não foram 

bem sucedidas, visto que nestas concentrações as esferas são predominantes 

em relação às fibras, o que inviabiliza esta condição de trabalho para a aplicação 

desejada.  

          A literatura explica que nestes casos o fenômeno de eletropulverização foi 

predominante ao da eletrofiação, pois a solução encontrava-se num regime 

diluído em que as interações polímero-solvente são predominantes às 

interações polímero-polímero, sendo estas últimas necessárias para que as 

cadeias poliméricas encontrem-se entrelaçadas em solução e durante o 
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estiramento do jato estas possam deslizar umas sobre as outras a fim de 

permitir um jato estirado contínuo49.  

          A Tabela 1 mostra algumas das condições de eletrofiação utilizadas para a 

verificação do efeito da concentração de PET no sistema. 

 

Tabela 1. Condições de eletrofiação das soluções de PET 15% e 24% em HFIP 

 

Condição %PET  

(m/v) 

Fluxo 

(mL/h) 

1 15 3,0 

2 15 1,0 

3 24 1,0 

Voltagem: 25 kV; Distância: 30 cm; Temperatura: 20 ± 2 °C;  Umidade: 45 ± 5% 

 

          Soluções de PET 15% (m/v), em HFIP, produzem malhas eletrofiadas que, 

dependendo do fluxo, podem ter ausência ou presença de gotas, como pode ser 

observado pelas imagens de MEV presente nas Figura 7 e Figura 8. Nesta 

concentração, a solução  estaria em um regime semi-diluído, em que existe 

sobreposição das cadeias poliméricas mas ainda não foi atingida a concentração 

entanglement (ce).  

          Aumentando a concentração de PET até 24% em HFIP, somente fibras 

foram observadas sob todas as condições de processamento estudadas (Figura 

9). Portanto, pode-se inferir, que esta condição de concentração é a condição 

ideal para a obtenção de fibras uniformes, uma vez que deve ter sido atingida a 

sobreposição das cadeias e a formação de emaranhados. 
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Figura 7. Imagens de MEV da amostra obtida a partir da condição 1 

 

 

Figura 8. Imagens de MEV da amostra obtida a partir da condição 2  

 

 

Figura 9. Imagens de MEV da amostra obtida a partir da condição 3 

 

          Observou-se que a medida que a concentração da solução aumenta, 

ocorre aumento do diâmetro da fibra, em vista do aumento da viscosidade da 

solução que é uma força contrária ao estiramento da fibra. Este efeito do 

aumento da concentração da solução versus morfologia da malha eletrofiada 

obtida foi relatado anteriormente para o PET44 e para outros polímeros29,48,58,89. 
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          A Tabela 2 mostra a série de experimentos realizados a fim de verificar o 

efeito do fluxo sob a eletrofiação do PET em TFA/CH
2
Cl

2
 30:70. 

 

Tabela 2. Efeito do fluxo na eletrofiação do PET 

Condição Fluxo 

(mL/h)  

4 12  

5 9  

6 5  

7 1,5  

8 0,5  

9 0,1  

Solução de PET 15% (m/v); Solvente -TFA/CH
2
Cl

2
 30:70; Distância - 20 cm; Voltagem - 25 kV 

Temperatura: 20 ± 2 °C; Umidade: 45 ± 5% 

 

          Observou-se que em fluxos superiores a 5 mL/h, obtêm-se somente gotas. 

No entanto, à medida que o fluxo diminui, a correlação entre o número de 

fibras e o número de esferas é cada vez maior, ou seja, o número de gotas 

diminui à medida que o fluxo diminui. A condição 9 foi a melhor condição de 

eletrofiação obtida, pois apresentou-se ausente de gotas. 

          Estes resultados do efeito do fluxo na eletrofiação do PET são compatíveis 

com resultados descritos na literatura em que fluxos elevados, ao invés do 

fenômeno de eletrofiação têm-se o processo de eletropulverização e à medida 

que o fluxo diminui o número de gotas torna-se cada vez menor55,56,57. Alguns 

pesquisadores sugeriram que a obtenção de malhas eletrofiadas que contêm 

esferas estaria associada a uma elevada concentração de solvente que teria 



62 

 

como consequência a não completa secagem do jato até o momento em que 

este atinge o coletor54,55,56. 

          O efeito da voltagem aplicada foi relatado por Ramakrishna et al.90  como 

interligado à quantidade e à forma das gotas. O efeito da voltagem sobre a 

quantidade de esferas é controverso, e não existe uma generalização. Existem 

relatos em que o aumento da voltagem gera um aumento das forças repulsivas 

no jato, e este sofreria um maior estiramento durante sua viagem até o coletor; 

em outras observações o aumento da voltagem foi correlacionado ao aumento 

do número de esferas29,50,53,57.  

          A Tabela 3 mostra uma série de experimentos realizados para observar o 

efeito da voltagem aplicada sob a malha eletrofiada obtida a partir de soluções 

de PET em TFA/CH
2
Cl

2
 30:70. Os parâmetros de concentração, solvente, fluxo e 

distância foram fixados e variou-se a voltagem aplicada.  

 

Tabela 3. Estudo da influência da voltagem na eletrofiação do PET 

Condição Voltagem 

(kV) 

10 10 

11 20 

12 30 

13 40 

Solução de PET 15% (m/v); Solvente -TFA/CH
2
Cl

2
 30:70; Distância - 20 cm; Fluxo – 0,1 mL/h 

Temperatura: 20 ± 2 °C; Umidade: 45 ± 5% 
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         As malhas 10, 11, 12 e 13, obtidas nas condições da Tabela 3, foram 

analisadas por microscopia eletrônica de varredura. Para cada condição, estão 

mostradas as fotos com ampliação de 500 e 5000. Os resultados estão 

mostrados abaixo nas Figuras de 10 a 13.  

 

Figura 10. Imagens de MEV da amostra obtida na condição 10 

 

 

Figura 11. Imagens de MEV da amostra obtida na condição 11 

 

 

Figura 12. Imagens de MEV da amostra obtida na condição 12 
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Figura 13. Imagens de MEV da amostra obtida na condição 13 

 

          A partir das imagens de MEV foram realizadas as medidas de diâmetro 

das fibras. Estes resultados estão mostrados na Figura 14.  
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Figura 14. Distribuição dos diâmetros das fibras obtidas pelo estudo da influência da 

voltagem. Valores de diâmetro médio obtido pelo máximo populacional da distribuição 

gaussiana (‡) limites superiores e inferiores da gaussiana.  

           

          Através do MEV concluiu-se que somente a amostra submetida a uma 

voltagem de 10 kV (condição 10; campo elétrico = 500 V/cm) apresentou malha 

ausente de esferas. Através do gráfico mostrado na Figura 14 concluiu-se que a 

malha ausente de esferas (condição 10) apresenta um diâmetro médio de fibra 
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que corresponde, em média, ao dobro daquele apresentado pelas demais 

amostras, e que tem uma maior faixa de distribuição de diâmetros.  

          A presença de esferas na malha eletrofiada é característica da distribuição 

desigual de cargas na solução polimérica durante o estiramento do jato. As 

fibras de diâmetro bem pequeno seriam de regiões do jato que foram muito 

mais estiradas do que as esferas, portanto acaba ocorrendo uma distribuição 

desigual de massa do polímero.  

          Sob condições de voltagem menor, portanto de campo elétrico menor, a 

força elétrica exercida sobre o jato é menor e, consequentemente, a repulsão 

de cargas na superfície do jato será menor e este estirará menos, o que 

produzirá fibras mais espessas do que as obtidas sob maiores voltagens. A 

condição 10, provavelmente ainda não é a condição ideal de eletrofiação do 

PET, pois apesar da ausência de esferas tem uma larga distribuição de 

diâmetros. 

          Foi proposto um planejamento fatorial qualitativo do tipo 23, mostrado na 

Tabela 4, para a verificação mais acurada dos parâmetros que influenciam na 

obtenção de malhas ausentes de gotas. Foram variados: o fluxo, a voltagem e a 

distância da agulha ao coletor.  

          Na Figura 15 e na Figura 16, estão mostradas fotos de MEV de 2 malhas 

eletrofiadas, obtidas através do planejamento da Tabela 4. A partir destas, 

concluiu-se que o fluxo é o parâmetro de maior importância, dentre os 

parâmetros de processamento, visto que, todas as malhas eletrofiadas sob fluxo 
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de 0,5 mL/h, independente da voltagem e da distância, apresentaram grande 

quantidade de gotas. As malhas eletrofiadas sob fluxo de 0,1 mL/h, 

apresentaram pequena quantidade de gotas (sob 30 kV), ou ausente de gotas 

(sob 10 kV).  

 

Tabela 4. Planejamento fatorial de eletrofiação do PET 

Condição Distância 

(cm) 

Voltagem 

(kV) 

Fluxo 

(mL/h) 

Resultados 

14 + + + - 

15 + + - - 

16 + - + - 

17 + - - + 

18 - + - - 

19 - - + - 

20 - + + - 

21 - - - + 

Solução de PET 15% (m/v); Solvente -TFA/CH
2
Cl

2
 30:70; Distância: (+) 30 cm (-) 20 cm; 

Voltagem: (+) 30 kV  (-) 10 kV  Fluxo: (+) 0,5 mL/h (-) 0,1 mL/h; Resultados: Ausência de gotas 
(+) Presença de gotas (-); Temperatura: 20 ± 2 °C;  Umidade: 45 ± 5%  

 

 
Figura 15. Imagens de MEV da malha obtida pela condição 15 
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Figura 16. Imagens de MEV da amostra obtida pela condição 20 

 

          A distância mostrou ser um parâmetro de pouca influência na formação de 

gotas e na distribuição de diâmetros. Supomos que isto ocorra porque embora a 

distância tenha variado, os valores continuaram dentro de uma janela de 

trabalho que permitia dois fenômenos básicos da eletrofiação continuaram a 

ocorrer sem alterações: (1) a evaporação do solvente até que a fibra atingisse o 

coletor e (2) a força do campo elétrico, resultante da relação voltagem aplicada 

e distância, seria suficiente para vencer a tensão superficial da gota formada na 

ponta da agulha o que permitiria o a ejeção e o estiramento do jato.            

          O estudo dos parâmetros que influenciam a eletrofiação do PET foram 

fundamentais para um conhecimento prévio do sistema e para a obtenção de 

malhas eletrofiadas de diâmetro micro- e nanométrico, dependendo das 

condições de processamento, como mostrado na Tabela 5. 

          Apesar do comportamento geral observado através de variações de fluxo, 

voltagem e concentração foram os mesmos para ambos os solventes utilizados 

na eletrofiação do PET. No entanto, as condições ideais de eletrofiação de PET 
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em HFIP não foram idênticas para eletrofiar soluções de PET em TFA/CH2Cl2 

30:70 e vice-versa.            

 

Tabela 5. Malhas eletrofiadas de PET de diâmetro micrométrico e de diâmetro 

nanométrico 

Condição Concentração 

% m/v 

Solvente Fluxo 

(mL/h) 

Voltagem 

(kV) 

Distância 

(cm) 

Diâmetro 

médio 

(µm) 

2 15 HFIP 1,0 25 30 1,5 

10 15 TFA/CH2Cl2 

30:70 

0,1 10 20 0,45 

 

      

          O solvente utilizado na eletrofiação tem forte influência no processo, 

devido aos seus parâmetros como tensão superficial, pressão de vapor e 

constante dielétrica. A Tabela 6 compara os parâmetros de importância para a 

eletrofiação, considerando-se os solventes puros e os solventes utilizados na 

eletrofiação.        

          Podemos verificar pelos dados da Tabela 6, que TFA/CH2Cl2 70:30 e HFIP 

apresentam valores próximos de pressão de vapor e de tensão superficial o que 

explica a similaridade do efeitos dos parâmetros de relevância da eletrofiação 

para os dois sistemas de solvente utilizados. Não foram realizadas as medidas 

de viscosidade das soluções de PET em HFIP e em TFA/CH2Cl2 70:30, mas 
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observamos que a diferença de viscosidade entre soluções de mesma 

concentração de PET em cada um dos solventes é visualmente muito diferente.  

 

Tabela 6. Parâmetros comparativos dos solventes puros e dos solventes utilizados na 

eletrofiação, à 25 ºC   

Solvente Pressão 

de vapor 

(P) 

(kPa) 

Constante 

dielétrica 

Tensão 

Superficial 

(10-3J/m2) 

CH2Cl2 47 44 8,9  13,4 44 

TFA 14 44 42,1 44 27,2 44 

CH2Cl2/TFA  

70:30 (v/v) 

25 * - 24 ** 

HFIP 21 a 16,745 20 ** 

*Valor calculado a partir da Lei de Raoult (Pmist = xCH2Cl2P
o
 + xTFAP

o
), onde P

o
 representa a 

pressão de vapor dos solventes puros 
a. http://www.chemicalbook.com/ProductMSDSDetailCB3251829_EN.htm 
** Valores determinados experimentalmente à temperatura de 20 

o
C em tensiômetro da marca 

Kruss 

 

          O efeito da diferença de viscosidade devido o solvente já poderia ser 

previsto considerando-se que o TFA/CH2Cl2 70:30 representa um solvente com 

maior possibilidade de interações polímero-solvente, já que o TFA além de ser 

uma molécula de elevado momento dipolar apresenta pKa próximo de zero, o 

que representaria a possibilidade de quebra de ligações de hidrogênio 

intramoleculares do PET, responsáveis pela alta coesão da sua estrutura no 

estado sólido. Assim, a mistura TFA/CH2Cl2 seria capaz de promover um maior 

desenovelamento da cadeia do polímero devido a formação de ligações 
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polímero-solvente mais estáveis do que as ligações polímero-polímero. A 

consequência disto é que soluções de PET em TFA/CH2Cl2 teriam maior 

tendência à formação de esferas e à formação de fibras em condições de 

diâmetro não uniformes. 

          Como foi citado anteriormente, um dos fatores mais importantes para que 

ocorra a eletrofiação de uma solução é que se obtenha um jato contínuo de 

polímero. Para que isto ocorra, um dos fatores necessários é a sobreposição das 

cadeias do polímero alcançada somente quando as interações polímero-

polímero são predominantes às interações polímero-solvente. Uma forma de 

tentar contornar o problema seria a eletrofiação de soluções de PET em 

TFA/CH2Cl2 de concentração mais elevada . 

         Fazendo-se um paralelo entre os resultados obtidos neste trabalho e os 

resultados obtidos por Veleirinho et al.44, observamos resultados semelhantes. 

Ambos concluem que a concentração de PET em TFA/CH2Cl2 necessária para a 

obtenção de materiais eletrofiados deve ser superior a 10%. A faixa de variação 

de diâmetro das fibras obtidas foram de 200-700 nm, em TFA/CH2Cl2, e à 

medida que a concentração da solução polimérica aumenta, o diâmetro das 

fibras também aumenta e as malhas tornam-se mais uniformes. Assim, o 

aumento da concentração leva a um aumento de viscosidade dificultando o 

estiramento do jato e levando à formação de fibras mais espessas. 
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5.2 Eletrofiação da co-solução de PET-colágeno 

  

          Os estudos de eletrofiação da co-solução PET-colágeno foram iniciados a 

partir do estabelecimento de uma janela de trabalho entre os resultados 

obtidos previamente dos parâmetros de eletrofiação do PET e os estudos 

relativos à eletrofiação do colágeno88 propostos por Mattews et al. 

          Mattews et.al.88 obteve nanofibras de colágeno puro a partir da técnica de 

eletrofiação utilizando como solvente o HFIP. No entanto, o presente trabalho 

utilizou além deste solvente, a mistura HFIP/TFA 7:2 (v/v). A tentativa da 

utilização de HFIP/TFA 7:2 como solvente para a blenda foi realizada em busca 

de uma facilidade na solubilização do colágeno e, também, para a comparação 

das características morfológicas do material produzido.  

          Um fator importante a ser considerado é o valor de pKa dos solventes, o 

pKa do TFA é 0,5 enquanto o do HFIP88 é 9,4; logo o TFA é 109 vezes mais forte 

que o HFIP, e que portanto, levaria a uma solubilização do colágeno mais rápida.  

          No colágeno nativo as interações intermoleculares são as responsáveis por 

sua estrutura primária densamente compactada e hierarquicamente complexa, 

que gera estruturas superiores auto-montadas dependentes, principalmente, de 

ligações de hidrogênio. No caso específico do colágeno, a perda da estrutura 

extremamente organizada do colágeno - na forma de fibras, fibrilas e 

microfibrilas - devido à perda da estrutura tripla hélice leva à perda das 

propriedades mecânicas.  
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          Segundo a literatura91 o HFIP atua na solubilização de duas formas: (1) os 

grupos CF3 atuam na quebra das interações hidrofóbicas, e (2) a hidroxila do 

álcool atua na quebra das ligações de hidrogênio entre as cadeias. Como o pKa a 

do TFA é bem menor do que o pKa do HFIP, provavelmente a extensão de 

quebras das ligações intramoleculares de hidrogênio no colágeno será muito 

maior na presença de TFA, devido à maior força do ácido.  

          Uma vez desenovelado (desnaturado), a sua estrutura primária fica mais 

susteptível a degradação. Portanto, a solubilização da mistura pela adição de 

TFA ocorre mais rapidamente, e pode estar associada a uma perda de estrutura 

terciária mais rápida, além de uma possível perda de estrutura primária. É 

importante ressaltar que o processo de solubilização do colágeno é um processo 

dinâmico e, portanto, desnaturação e degradação podem ocorrer 

simultaneamente.  

          A variação do tipo de solvente na eletrofiação da co-solução de PET-

colágeno forneceu resultados iniciais bastante interessantes, visto que pôde ser 

observado desde uma malha com fibras totalmente uniformes até uma malha 

heterogênea, com fibras de diferentes morfologias.  

          Observou-se uma variação da homogeneidade da solução, com eventual 

formação de uma solução bifásica. Observou-se, também, que a 

homogeneidade visual da solução PET/col é dependente de 2 fatores: (1) da 

relação massa-massa de cada um dos polímeros e (2) do solvente utilizado. Isto 

nos levou a considerar que o processo de eletrofiação poderia gerar dois 
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materiais distintos: quando os dois polímeros eram fiados em uma mesma fibra  

ou em fibras separadas.  

          As soluções obtidas a partir do solvente HFIP/TFA 7:2, independente da 

relação massa-massa de PET e colágeno, mostraram-se sempre visualmente 

homogêneas. Por outro lado, as soluções obtidas utilizando HFIP mostraram-se 

visualmente homogêneas até a mistura equivalente a 80% de PET e 20% em 

colágeno, para uma concentração de total de PET e colágeno de 15% (m/v). 

Nesta mesma condição, misturas contendo teores superiores a 20% de colágeno 

somente formaram misturas heterogêneas. Quando a concentração total de PET 

e colágeno foi de 20% (m/v) todas as proporções PET e colágeno foram 

visualmente hetrogêneas. 

          As condições utilizadas na eletrofiação da mistura PET-col em função da 

massa total de polímero em solução e do solvente utilizado estão mostradas na 

Tabela 7. 

Tabela 7. Soluções PET-colágeno eletrofiadas sob diferentes parâmetros de eletrofiação 

Amostra % 

PET 

% 

colágeno 

Massa 

total* (g) 

Solvente Distância 

(cm) 

Voltagem 

(kV) 

Fluxo 

(mL/h) 

SHFIP/TFA
4,6 40,0 60,0 1,125 HFIP/TFA 7:2 12,5 - 18 25- 40 0,1 – 3,0 

SHFIP/TFA
5,5 50,0 50,0 0,90 HFIP/TFA 7:2 18 40 0,1 – 0,8 

S7,3 66,7 33,3 0,675 HFIP 12,5 - 15 25 – 30 3,0 - 5,0 

SHFIP/TFA
7,3 66,7 33,3 0,675 HFIP/TFA 7:2 12,5 - 20 25 – 40 0,1 – 3,0 

SHFIP/TFA
9,1 88,9 11,1 1,000 HFIP/TFA 7:2  12,5 - 15 25 0,8 - 5,0 

*Massa total de polímero = Massa de PET + Massa de colágeno utilizada no preparo de 4,5 mL 

de solução    
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          As soluções SHFIP/TFA
4,6 , SHFIP/TFA

7,3 , S
HFIP/TFA

5,5 e SHFIP/TFA
9,1 não apresentaram 

separação de fase, mesmo quando deixadas por um longo período em repouso, 

enquanto S7,3 apresentou separação de fase. 

          A fim de se observar o efeito da variação da relação massa de PET/massa 

de colágeno no solvente HFIP, foram eletrofiadas soluções de PET-colágeno em 

HFIP sob os mesmos parâmetros de fluxo e concentração total de soluto- a fim 

de manter constante o parâmetro de transferência de massa - assim como de 

campo elétrico (voltagem e distância). As soluções de PET-colágeno preparadas 

mantiveram a massa total de soluto constante porém variando-se a razão entre 

a massa de PET e a massa de colágeno de 100% a 0% de PET. A descrição das 

soluções eletrofiadas estão mostradas na Tabela 8. 

Tabela 8. Correlação de massas utilizadas na preparação das blendas PET-colágeno com 

massa total constante, utilizando HFIP como solvente 

Amostra %massa de 

PET 

%massa de 

colágeno 

Massa de PET 

utilizada* (g) 

Massa de colágeno 

utilizada* (g) 

PET 

(S10,0) 

100 0 0,750 0 

S9,1 90 10 0,675 0,075 

S8,2 80 20 0,600 0,175 

S7,3 70 30 0,525 0,225 

S6,4 60 40 0,450 0,300 

S5,5 50 50 0,375 0,375 

S4,6 40 60 0,300 0,45 

S3,7 30 70 0,225 0,525 

S2,8 20 80 0,175 0,600 

S1,9 10 90 0,075 0,675 

Colágeno 

(S0,10) 

10 90 0,075 0,675 

*Massa utilizada no preparo de 5 mL de solução 
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          A eletrofiação da blenda PET/colágeno em HFIP/TFA 7:2 produziu malhas 

eletrofiadas de fibras de diâmetros uniformes (Figura 17) e somente na malha 

eletrofiada PET/col (SHFIP/TFA
7,3), mostrada na Figura 18, foi possível a observação 

de algumas poucas esferas. Comparando-se a malha eletrofiada S7,3 (Figura 19) 

pelas mesmas condições SHFIP/TFA
7,3, podemos confirmar que a formação de 

esferas pode ser favorecida pela presença de TFA no co-solvente. Este mesmo 

efeito foi observado para a eletrofiação das soluções de PET.  

 
Figura 17. Imagens de MEV da malha eletrofiada de PET-colágeno (SHFIP/TFA

4,6) sob 

condições de fluxo 0,8 mL/h distância de 18 cm e voltagem de 40 kV 

 
 

Figura 18. Imagens de MEV da malha eletrofiada de PET-colágeno (SHFIP/TFA
7,3) sob 

condições de fluxo 3,0 mL/h distância de 15 cm e voltagem de 25 kV 

 
 

Figura 19. Imagens de MEV da malha eletrofiada de PET-colágeno (S7,3) sob condições 

de fluxo 3,0 mL/h distância de 15 cm e voltagem de 25 kV 
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                    A explicação para o fenômeno observado pode consistir na forte 

interação polímero-solvente, que resulta na diminuição das interações 

polímero-polímero e por consequência em um maior desenovelamento das 

cadeias, o que gera uma diminuição de viscosidade. Uma sobreposição mínima 

entre as cadeias (c*) são necessárias para o estiramento contínuo do jato e 

formação de fibras uniformes sem esferas. 

          Uma observação à respeito da eletrofiação de soluções de PET ou de 

PETcolágeno, em que o TFA é constituinte do cosolvente, é que estas 

necessitam ser eletrofiadas sob condições de baixo fluxo para que sejam 

obtidos materiais sem esferas. Uma outra correlação que pode ser feita entre o 

estudo da eletrofiação do PET e a eletrofiação da blenda PETcolágeno, 

utilizando-se como solvente HFIP, é que a presença do colágeno na solução 

diminui a tendência de formação de esferas, como pode ser comparado pelo 

MEV da Figura 20 e da Figura 21. 

  

 
 
 

 

 

Figura 20. Imagens de MEV da amostra PET (S10,0)  
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Figura 21. Imagens de MEV da amostra PET-col (S9,1) 

 

           

          Se continuarmos aumentando o teor de colágeno nas blendas mantendo a 

concentração total PETcolágeno constante, observamos que chegam a se 

formar fitas em meio das fibras, como pode ser comparado pelo MEV da Figura 

21 e da Figura 22. O fator predominante neste caso é que a presença do 

colágeno está aumentando consideravelmente a viscosidade da solução, e 

consequentemente a morfologia dos materiais obtidos.  

          A formação de fitas provavelmente deve-se à elevada viscosidade da 

solução que dificulta o estiramento do jato durante a eletrofiação. Paralelo a 

isso temos a rápida evaporação do solvente devido à sua elevada pressão de 

vapor que, associada à elevada viscosidade da solução, promove à formação de 

fitas.  

 
Figura 22. Imagens de MEV da amostra PET-col (S1,9) 
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          As condições de processamento da eletrofiação de todas as blendas foram 

muito semelhantes. No entanto, os materiais obtidos apresentaram-se 

morfologicamente bem diferentes, como mostrado nas imagens de MEV da 

Figura 23. 

 

 
Figura 23. Imagens de MEV das malhas eletrofiadas (A) S8,2 (B) S5,5 (C) S2,8   

 

          A malha eletrofiada S8,2  (Figura 24) mostrou ser a de maior relação massa-

massa que mantém-se uniformente distibuida em fibras, por isso sendo 

selecionada para estudos posteriores de caracterização morfológica, química, 

mecânica e biológica.  

 
Figura 24. Imagens de MEV da amostra PET-col (S8,2) 

 

          As malhas eletrofiadas com teor de colágeno superior a 20% e inferior a 

90% (de S7,3 a S1,9) mostraram-se todas bastante heterogêneas, com a presença 

de fibras de diversos diâmetros, teias entre as fibras, e até mesmo fitas. As 

A B C 
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malhas eletrofiadas de PET/col (S2,8 e S1,9) mostraram-se bastante quebradiças e 

difíceis de serem manipuladas devido ao elevado teor de colágeno processado.  

          Em vista da aplicação desejada, a malha eletrofiada com maior conteúdo 

de colágeno que manteve propriedades plásticas e que ainda permitia relativa 

facilidade de  manipulação, foi a blenda S4,6 (Figura 25), e por ser uma malha 

eletrofiada de diâmetro de fibras heterogêneo de elevado teor de colágeno foi 

utilizada para estudos posteriores de caracterização morfológica, química, 

mecânica, biológica.  

  
Figura 25. Imagens de MEV da amostra PET-col (S4,6) 

 

5.3 Estudo de FTIR do PET e do Colágeno nativo 

 

          No espectro de infravermelho do PET (FTIR) 3 bandas são bem 

características e estão mostradas na Figura 26. As bandas vibracionais 

características da deformação axial da ligação C=O,em 1743 cm-1, e as 

deformações axiais dos grupos CH2 alifáticos, simétrica, em 2848 cm-1, e 

assimétrica, em 2926 cm-1. Estas observações estão compatíveis com o descrito 

na literatura92. 
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Figura 26. FTIR do PET 

 

          No espectro de infravermelho do colágeno (FTIR), são observadas as 

bandas de amida I, amida II e amida III, que estão diretamente relacionadas com 

a conformação da proteína. A banda de amida I está relacionada com a 

deformação axial da ligação C=O do grupo amida do peptídeo e pode ser situada 

entre 1600 -1700 cm-1, sendo a localização desta banda resultante das ligações 

de hidrogênio da proteína com o meio93. A banda em 1560 cm-1 está 

relacionada à amida II, devido à deformação angular da ligação N-H acoplada  à 

deformação axial C-N94. A banda em 1235 cm-1 é correspondente às vibrações 

no plano da amida III,  deformação axial C=O acoplado à deformação axial N-H; 

em 1450 cm-1 a banda é correspondente à estereoquímica dos anéis 

pirrolidínicos93; e próximo a 3450 cm-1, devido à deformação axial O-H. Estas 

bandas foram observadas experimentalmente, como mostra o espectro de 

infravermelho do colágeno na Figura 27.  
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Figura 27. FTIR do colágeno (Região de 4000 a 500 cm
-1

) 

 

5.4 Estudo por FTIR das frações da mistura 

 

          As soluções de PET e colágeno solubilizadas em HFIP, com teor de 

colágeno superior a 20%, apresentaram-se na forma de uma mistura bifásica. 

Esta mistura estava disposta da forma como mostrado na Figura 28.  

 

Figura 28.Representação da mistura heterogênea de PET e colágeno em HFIP 

             

          O volume de cada uma das fases A e B variou em função do teor de PET e 

de colágeno na mistura. As frações A e B foram analisadas por FTIR em busca de 

diferenças de composição. A solução utilizada para a análise das frações foi a 
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solução com igual teor de PET e colágeno, sendo a concentração total 

equivalente a 15% (m/v). 

          No espectro do colágeno as bandas em 1647 cm-1 e em 1555 cm-1 são 

bandas características do grupo amida, como já citadas anteriormente. Além 

disso, são bandas que não se superpõem a nenhuma banda do PET. Já as bandas 

em torno de 1450 cm-1 e em 1260 cm-1 sofrem influência de superposição, pois 

estão presentes tanto no PET como no colágeno.  

          Analisando-se o espectro de FTIR do colágeno e das frações A e B na 

região de 2000 a 1000 cm-1, pode-se observar que tanto na fração A, como na 

fração B, PET e colágeno estão presentes, conclusão obtida pela identificação 

das bandas na Figura 30 e na Figura 31. Portanto, a diferença entre a fração A e 

a fração B é de constituição, com razões PET/Col diferentes entre elas.   
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Figura 29. Espectro de FTIR do Colágeno (Região de 2000 a 1000 cm
-1

)  
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Figura 30. Espectro de FTIR da Fração A (Região de 2000 a 1000 cm
-1

) 
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Figura 31. Espectro de FTIR da Fração B (Região de 2000 a 1000 cm
-1

) 

           

          Observando-se o espectro de FTIR da fração A, vemos que a intensidade 

relativa da banda em torno de 1200 cm-1  é bem maior do que a intensidade da 

banda de amida I em torno de 1600 cm-1. Comparativamente, as mesmas 

bandas no espectro do colágeno apresentam uma diferença de intensidade 

considerável em que a banda de amida I é mais intensa do que a banda de 
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amida III.  Um outro fator a ser observado é a baixa intensidade da banda de 

amida II, em torno de 1560 cm-1, quando comparada com a carbonila do PET em 

torno de 1720 cm-1. Portanto, podemos inferir que a fração A contém PET e 

colágeno, no entanto, o componente majoritário é o PET. 

          Observando-se o espectro de FTIR da fração B, vemos que a intensidade 

relativa entre a banda de carbonila do PET e a banda de amida II do colágeno é 

bem próxima. O que pode ser um reflexo da presença de colágeno como 

componente majoritário da fração.  

          Uma outra abordagem para a verificação da constituição de cada uma das 

fases seria a o estudo da razão entre as intensidades das bandas de carbonila do 

PET (X) e as bandas de amida I (Y) e amida II (Z), nas frações A e B e no colágeno 

nativo. Os resultados obtidos estão mostrados na Tabela 9. 

          Quanto menor a razão X/Y e a razão X/Z, maior será o teor de colágeno na 

mistura, o que nos leva a concluir que a fração B é mais rica em colágeno do que 

a fração A. 

 

Tabela 9. Estudo da correlação entre as bandas de PET e colágeno nas frações A e B  

Amostra Razão 

 (X/Y) 

Razão  

(X/Z) 

Razão  

(Y/Z) 

Colágeno - - 1,03 

Fração A 1,05 1,11 1,06 

Fração B 1,01 1,00 1,00 
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5.5 Estudo do Colágeno  

 

          O colágeno é uma das proteínas mais importantes na arquitetura de um 

vaso sanguíneo porque confere a estrutura e dá resistência às paredes dos 

vasos.  Inúmeras pesquisas tem sido conduzidas para a eletrofiação dos diversos 

tipos de colágeno, afim de reproduzir propriedades estruturais, biológicas e 

mecânicas da matrix extracelular. 

          O solvente que tem sido mais proposto para a eletrofiação dos diversos 

tipos de colágeno é o HFIP95.  Este trabalho também propôs a utilização de um 

outro solvente, HFIP/TFA 7:2, não relatado na literatura. Os experimentos 

propostos a seguir visam exatamente provar como se encontra a estrutura do 

colágeno após a solubilização e após o processo de eletrofiação.  

 

5.5.1 Eletroforese (SDS-page) 

 

          A técnica de eletroforese baseia-se na separação de espécies carregadas 

que apresentam diferentes velocidades de migração quando submetidos a um 

campo elétrico. Essa diferença de mobilidade do soluto é inversamente 

proporcional à força retardante, forças estas que são determinadas pelo 

tamanho, forma e viscosidade do meio. As propriedades do solvente como força 

iônica, pH e constante dielétrica também são importantes porque podem afetar 
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a carga efetiva do soluto, e para moléculas maiores podem afetar a forma e o 

volume hidrodinâmico.  

          Em geral, as amostras de um mesmo gel seguem com o mesmo solvente 

que elimina eventuais desequilíbrios de carga. Considerando-se que as amostras 

estão igualmente carregadas, as amostras que menos se deslocam no gel são as 

de maior massa molar. 

          Sabe-se que o colágeno tipo I é constituído por 2 cadeias α1(I) e 1 cadeia 

α2 (I)96,97. No entanto, estas cadeias alfa podem formar dímeros (β12 ou β1,2) e 

trímero (γ122) dependendo das condições de preparação da amostra a ser 

aplicada no gel.  

          Os experimentos iniciais de eletroforese foram realizados com o objetivo 

de verificar se o colágeno sofre degradação quando solubilizado nos solventes 

HFIP e HFIP/TFA 7:2. A Figura 32 mostra o resultado obtido e aponta para a 

parcial degradação do colágeno quando o solvente utilizado era HFIP e para 

uma total degradação quando o solvente utilizado era HFIP/TFA 7:2.  

          Um segundo experimento de eletroforese (Figura 33) comparou o 

colágeno pós-solubilização e o colágeno eletrofiado ao colágeno nativo, com o 

intuito de observar em que grau de desnaturação estaria o colágeno 

eletrofiado, que seria efetivamente a forma do colágeno nas malhas 

eletrofiadas.  

          A Figura 33 mostra para o colágeno nativo (C) uma banda em 

aproximadamente 300 kDa referente a um dos dímeros, enquanto que as duas 
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bandas em torno de 150-130 kDa são referentes as cadeias α1(I) e α2 (I), 

resultados compatíveis com a literatura98. 

 

 

Figura 32. SDS-page comparativo do colágeno nativo com o colágeno solubilizado em 
HFIP e o colágeno solubilizado em HFIP/TFA 7:2 

 

          A Figura 33 mostra para o colágeno nativo (C) uma banda em 

aproximadamente 300 kDa referente a um dos dímeros, enquanto que as duas 

bandas em torno de 150-130 kDa são referentes as cadeias α1(I) e α2 (I), 

resultados compatíveis com a literatura98. 

 

Figura 33. SDS-page (C) Colágeno Nativo (Cs) Colágeno pós-solubilização (Ce) Colágeno 
pós-eletrofiação 

C CHFIP CHFIP/TFA 7:2 
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          Observa-se que as cadeias alfa da proteína nativa ainda estão presentes 

mesmo após o processo de solubilização e o processo de eletrofiação; no 

entanto, boa parte dessas cadeias alfa sofreram degradação pois é possível 

observar diversas bandas de massa molar menor do que a massa molar 

esperada para as cadeias alfa de 150-130 kDa (Figura 33). Pode-se inferir que a 

degradação do colágeno ocorre no processo de solubilização já que os 

colágenos Cs e Ce apresentaram a mesma distribuição de massa molar no gel, 

ou seja, a eletrofiação não causa ao colágeno uma degradação adicional à que já 

havia sido realizada pelo solvente no processo de solubilização. 

          Estes resultados são compatíveis com resultados descritos na literatura 

em que colágeno eletrofiado em HFIP apresentou estruturas de degradação 

semelhantes às observadas no colágeno eletrofiado em tampão PBS99. O que 

comprova que a degradação realizada por HFIP e PBS são inerentes do processo 

de solubilização e não ocorre em função necessariamente do baixo pKa do HFIP. 

Por outro lado, já foi sugerido que o colágeno eletrofiado em HFIP é totalmente 

transformado em gelatina, pois apresenta-se em uma forma hidrosolúvel que é 

digerida por pepsina100. 

 

5.5.2 Dicroismo Circular (CD) 

 

          A gelatina é um derivado do colágeno obtida pela desnaturação da 

estutura em tripla hélice do colágeno101,102. A técnica de dicroismo circular foi 
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utilizada para a verificação do efeito do solvente na estutura terciária da 

molécula e em que grau de desnaturação encontra-se Ce. É importante ressaltar 

que este efeito foi estudado somente para o HFIP (que manteve bandas das 

cadeias alfa presentes no colágeno nativo). 

          As cadeias α do colágeno são orientadas à esquerda com três resíduos de 

aminoácidos  por volta; duas cadeias α1(I) e uma cadeia α2(I) enrolam-se uma 

ao redor da outra em uma torção orientada à direita, formando a estrutura em 

tripla hélice predominantemente estabilizada por ligações de hidrogênio93, 

conhecida como tropocolágeno.  

          Devido à forma de associação das cadeias α, não existe espaço interno ou 

cavidade interior na tripla hélice, desta forma todos os resíduos de aminoácido 

ficam na superfície e os grupos C=O e NH ficam expostos e disponíveis para 

interação com o solvente. Esta estrutura em tripla hélice do colágeno nativo 

quando colocada em solução adquire uma conformação conhecida como 

conformação randômica. A conformação randômica do colágeno é constituída 

por largos resíduos de estrutura tripla hélice espaçados. Essa distribuição axial 

heterogênea na estrutura tripla hélice promove uma microheterogeneidade na 

estabilidade desta, o que explica variações de intensidade no espectro de CD do 

colágeno em diferentes solventes103. 

          O espectro de Dicroismo Circular dessa estrutura tripla hélice do colágeno 

apresenta bandas ππ* e nπ* comparáveis às da poliprolina, e deve mostrar uma 

banda negativa em 190 nm e uma banda positiva em torno de 220 nm. Em uma 
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estrutura desnaturada como a gelatina, as duas bandas diminuem de 

intensidade, mas a banda positiva deve diminuir de intensidade chegando a 

zero100,104.   

          A Figura 34 compara os espectros do colágeno Ce e Cdn. Nestes espectros 

pode-se observar que as estruturas terciária e secundária do colágeno em Cdn 

estão desnaturadas, enquanto que em Ce temos uma estrutura em tripla hélice 

preservada. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 34. Espectro de Dicroismo Circular comparativo entre o Ce e Cdn 

 

          Podemos concluir que a estrutura do colágeno pós-eletrofiação, em HFIP, 

que reflete a forma estrutural do colágeno nas malhas eletrofiadas PETcolágeno 

não corresponde à estrutura da gelatina. Este resultado é de grande 

importância uma vez que colágeno e gelatina apresentam propriedades 

químicas e mecânicas diferentes. 
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          É importante ressaltar que provavelmente o colágeno encontra-se 

parcialmente em forma de gelatina e parcialmente preservado em sua forma 

nativa, nos materiais eletrofiados. No entanto, ainda não foi possível calcular o 

teor efetivo de estrutura tripla hélice nos materiais eletrofiados. 

 

5.6 Caracterização Morfológica  

 

          A malha eletrofiada S8,2 mostrou ser a de maior relação massaPET/massacol 

que mantém sua fibras uniformes, por isso foi selecionada para estudos 

posteriores de caracterização.  

          As malhas eletrofiadas de S7,3 – S1,9 mostraram-se todas bastante 

heterogêneas, com a presença de fibras de diversos diâmetros e “teias” entre as 

fibras. Em concentrações de colágeno bastante elevadas foi possível observar a 

formação de fitas. 

          Os materiais que apresentaram composição de colágeno maior que 60% 

na mistura polímero-proteína, cujo solvente foi HFIP, mostraram-se bastante 

quebradiços, com extrema dificuldade de manipulação, portanto a mistura 

PET/col 40:60 (S4,6), foi a de maior conteúdo de colágeno a ser estudada e 

caracterizada. 

      As microscopias dos materiais que foram estudados, caracterizados e 

comparados estão mostradas na Figura 35. 
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Figura 35. Microscopia Eletrônica de Varredura (A) PET (Condição 1); (B) PETcol 80:20 

(S8,2);  (C) PETcol 40:60 (S4,6); (D) Colágeno 

 

5.6.1 Distribuição de diâmetros e porosidade 

 

          A partir das microscopias foram obtidas a distribuição de diâmetros e a 

porosidade dos materiais, mostradas na Tabela 10. A porosidade é um 

parâmetro de relevância visto que materiais porosos permitem uma melhor 

infiltração das células para o interior do material, isto mantém a troca de gases 

e de nutrientes70.  

          Foi sugerido que as células não podem migrar para o interior do suporte se 

este apresentar poros inferiores a 10 µm, pois nestas condições os poros seriam 

pequenos comparados ao tamanho de uma célula105. Diversos estudos in vivo e 

in vitro foram capazes de mostrar que a formação de uma monocamada de 
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C 

D 
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células na superfície do suporte, mas também ocorre uma infiltração das células 

para dentro do material. O mecanismo no qual células conseguem se infiltrar 

para dentro do suporte não é claro, mas uma sugestão é que as células aderidas 

são capazes de empurrar as fibras durante o sua migração2,106. 

          Os materiais apresentaram uma diminuição da porosidade quando 

aumentou-se a proporção de colágeno, provavelmente devido à presença de 

fibras muito finas entrelaçadas às fibras mais grossas e à própria característica 

de porosidade que é específica para cada um dos materiais. Entretanto, é 

importante ressaltar que em vistas da aplicação, estes níveis de mudanças na 

porosidade não são significativamente diferentes. 

 

Tabela 10. Distribuição de diâmetros e porosidade das malhas eletrofiadas 

PET/col  Diâmetro Médio 

(µm) 

Largura da meia altura 

(µm) 

Porosidade 

(%) 

100:0  1,5 0,3 83 ± 1 

80:20  0,8 0,2 83 ± 2 

40:60  0,2 0,5 77,9 ± 0,8 

 
           

          A análise de Microscopia Eletrônica de Varredura não possibilita inferir 

sobre a distribuição do PET e do colágeno nas fibras. Na eletrofiação do PET 

puro, as fibras extremamente finas não estão presentes e quanto maior o teor 

de colágeno maior a frequência dessas fibras finas (Figura 35). Este fato levanta 

a hipótese de que o material pode conter fibras de colágeno puro, que estariam 



94 

 

totalmente sendo separadas das fibras de PET durante a evolução do jato. 

Levantamos a hipótese de que estivesse ocorrendo um fenômeno de splay em 

que PET e colágeno estariam originando jatos diferentes. Este fenômeno de 

splay já foi relatado na literatura como causa da distribuição bimodal de 

diâmetros de fibras eletrofiadas29. Tendo em vista estes resultados, realizou-se 

a caracterização química mais específica para elucidar a distribuição de PET e 

colágeno nas mesmas. 

 

5.7 Caracterização Química 

 

5.7.1 Caracterização das malhas eletrofiadas de PET-

colágeno por FTIR 

 

          A caracterização química por FTIR dos materiais eletrofiados visa verificar 

o efeito da constituição da mistura e o efeito do solvente utilizado, podendo-se 

assim verificar como o polímero e a proteina estão dispostos no material e qual 

o efeito do solvente.  

          Todas as bandas atribuídas ao PET e ao colágeno foram observadas nos 

materiais eletrofiados PET/col. Os espectros de infravermelho (FTIR) dos 

materiais estão mostrados na Figura 36 e na Figura 37.  

          Os estudos de FTIR mostraram que os materiais apresentavam um 

comportamento geral, independente do soluto majoritário ou do solvente. Nos 
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materiais híbridos de polímero-proteína, a banda da carbonila do PET (C=O= 

1743 cm-1) foi deslocada para regiões de menor energia, enquanto que a banda 

da carbonila da amida I, presente no colágeno (C) em 1645 cm-1, foi deslocada 

para regiões de maior energia.  
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Figura 36. FTIR doas materiais PET/col eletrofiados em HFIP 
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Figura 37. FTIR dos materiais PET/col eletrofiados em HFIP/TFA 7:2 
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          A possível razão para este efeito é a formação de ligações de hidrogênio 

da amida com a carbonila do éster, cuja representação está mostrada abaixo na 

Error! Reference source not found..  

 

Figura 38. Ligação de hidrogênio entre a carbonila do PET e a amida do colágeno 

 

          É importante ressaltar que as ligações de hidrogênio formadas entre o PET 

e o colágeno competem com as ligações entre as cadeias de PET e as ligações 

entre as cadeiais do colágeno. Daí a importância do solvente utilizado, pois o 

solvente irá atuar na quebra das ligações entre as cadeias do PET e irá 

desenovelar a estrutura do colágeno. Uma vez que a estrutura tripla hélice do 

colágeno é mantida por ligações de hidrogênio, somente a quebra dessa 

estrutura terciária liberará o grupo N-H da amida para formar ligações de 

hidrogênio com o solvente e com o PET. Como durante o processo de 

eletrofiação o solvente é eliminado, podemos descartar que os efeitos de 

deslocamento de banda sejam relativos a uma possível interação do PET ou do 

colágeno com o solvente.  

          O efeito relatado consiste numa substituição das ligações de hidrogênio 

éster-éster, presentes no PET, e ligações de hidrogênio amida-amida, presentes 

no colágeno por ligações de hidrogênio éster-amida. A deformação axial da 
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ligação C=O é dependente de diversos fatores como, entre eles iremos citar: (1) 

os efeitos eletrônicos e (2) ligações de hidrogênio. 

          A deformação axial da ligação C=O do éster sempre é observada em 

regiões de maior energia que as deformações axiais de C=O das amidas, pois 

nos grupos ésteres o efeito eletrônico predominante será o efeito indutivo 

retirador de elétrons, enquanto nas amidas o efeito eletrônico predominante é 

o efeito mesomérico doador de elétrons107.  

          O efeito indutivo retirador de elétrons provoca na carbonila uma 

diminuição em sua densidade eletrônica, o que diminui o tamanho da ligação e 

leva a absorção para regiões de maior energia. O efeito mesomérico doador de 

elétrons das amidas leva a uma diminuição do caráter da ligação dupla C=O, o 

que aumenta a distância entre os átomos e gera deformações axiais em regiões 

de menores energias107.     

        Nas ligações de hidrogênio entre PET e colágeno teremos a atenuação 

destes dois efeitos, uma vez que o átomo de oxigênio da carbonila do éster teria 

uma maior capacidade de retirar elétrons do átomo de hidrogênio e de 

nitrogênio da amida, devido o grupo OR do éster. Por sua vez, este é um grupo 

retirador de elétrons por efeito indutivo mais forte do que o grupo NR. Isto 

levaria a um aumento da densidade eletrônica sobre o oxigênio da carbonila, o 

que atenuaria o efeito indutivo retirador de elétrons sobre a mesma, e 

consequentemente, levaria a vibração para regiões de mais baixa energia.  
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          Devido ao efeito retirador mais forte provocado pela carbonila do éster, os 

átomos de nitrogênio das amidas teriam uma menor disponibilidade de seus 

elétrons livres, acarretando numa menor conjugação com a carbonila e 

aumento do caráter de ligação dupla. Isto atenuaria o efeito mesomérico 

doador de elétrons e provocaria uma diminuição da ligação C=O, o que 

deslocaria esta vibração para regiões de maior energia.                                                                                                                                          

          Para os materiais eletrofiados de PET/colágeno em HFIP observou-se 

variações nas bandas de carbonila do éster, amida I, amida II e amida III quando 

a razão polímero-proteína se alterava. No entanto, para as malhas eletrofiadas 

em HFIP/TFA 7:2 estas mesmas bandas não apresentaram variações de número 

de onda dependente do teor dos constituintes no material eletrofiado. 

Possivelmente, quando o solvente utilizado é o HFIP/TFA 7:2, existe um 

desenovelamento máximo da estrutura do colágeno, o que facilitaria a 

interação polímero-colágeno.  

          O colágeno solubilizado em HFIP mantém alguns domínios de estrutura 

tripla hélice espaçados, como confirmado pelo experimento de Dicroismo 

Circular e, portanto, a ligação de hidrogênio entre o polímero e a proteína seria 

dependente de uma disponibilidade dos grupos envolvidos. Também seria, 

dependente de uma estabilidade da conformação adquirida quando estes 

estiverem ligados, sendo esta última dependente do teor de cada um dos 

constituintes na solução. 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 39. FTIR comparativo do PET, S8,2, S4,6 e Colágeno (C) 

 

 

          Quando comparados os materiais eletrofiados sob as mesmas condições 

(fluxo de 3mL/h voltagem 25 kV e distância de 30 cm) a partir de soluções 15% 

(m/v) utilizando-se HFIP como solvente, Figura 39, observou-se que a carbonila 

do PET puro apresentou banda em 1740 cm-1. Com o aumento do teor de 

colágeno observou-se o deslocamento desta banda para região de menor 

energia. A amida I do colágeno passou de 1646 cm-1 no colágeno puro, para 

1656 cm-1 nas misturas de colágeno com PET. A amida II de 1558 cm-1, no 

colágeno puro, foi deslocada para 1550 cm-1 nas misturas de PET com colágeno. 

A amida III se encontra em 1235 cm-1 no colágeno puro, em 1244 cm-1 para o 

material S8,2 e 1246 cm-1 para o material S4,6.  
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5.7.2 Análise Termogravimétrica – TGA 

 

          A partir das análises termogravimétricas foi possível analisar a perda de 

massa dos materiais em função da temperatura, bem como a estabilidade 

térmica dos materiais. As curvas de TG foram derivadas e obtiveram-se as 

curvas de DTG que apresentam os eventos de decomposição por perda de 

massa de forma mais visível. Estas curvas estão mostradas na Figura 40. Os 

dados obtidos a partir das curvas estão mostrados na Tabela 11.  

          Para todos os materiais PET/colágeno estudados foi observado um único 

estágio de decomposição. Observa-se que quanto menor a razão (m/m) 

PET/colágeno, maior é a temperatura onset de decomposição, o que indica que 

quanto maior a quantidade de colágeno, menor será a estabilidade térmica do 

material eletrofiado. Além disso, pode ser observado que a estabilidade térmica  

das malhas são semelhantes à do componente majoritário. 

 

Tabela 11. Dados obtidos nas curvas de TG e DTG dos materiais 

 

 

 

PET/col % perda de massa Tonset 

(oC) 

 Tendset 

(oC) 

100:0 77,1 ± 0,1 366 ± 5 471,1 ± 0,1 

80:20 75,1 ± 0,4 257 ± 14 467 ± 2 

40:60 68,0 ± 0,9 238 ± 6 498 ± 2 

0:100 61,2 ± 0,7 230 ± 8 509 ± 2 
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Figura 40. Curva Termogravimétrica do PET, Colágeno, S8,2 e S4,6 

 

 

5.7.3 Calorimetria Exploratória Diferencial 

 

          As ligações de hidrogênio responsáveis pela estrutura terciária e 

secundária do colágeno são quebradas à medida que ocorre o aquecimento, 

levando à estrutura monomérica da proteína, que é amorfa. A literatura relata 

que o primeiro aquecimento na corrida do DSC apresentaria um pico 

endotérmico referente à desnaturação do colágeno, (Td)108
, que corresponde à 

temperatura em que a proteína atinge o estado amorfo. No entanto, a 
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temperatura de desnaturação do colágeno não corresponde à sua temperatura 

de decomposição.  

          Uma vez que o colágeno atinge sua forma amorfa, em uma segundo 

aquecimento é possível observar a temperatura de transição vítrea (Tg). Os 

valores de Tg relatados na literatura para colágeno sem tratamentos com 

gluteraldeído seria por volta de 180o-195o C, enquanto que colágenos tratados 

com gluteraldeído apresentariam uma Tg de aproximadamente 190o-200o C108. 

          Os resultados obtidos por FTIR indicam uma ligação de hidrogênio entre o 

polímero e a proteína, mostrando maiores deslocamentos das bandas do éster e 

da amida I com o aumento do teor de colágeno na mistura, como reportado 

anteriormente na Figura 39.   

 

86.77309 153.514 220.2331 287.0396

 

Temperatura

PET

Colageno

S
8,2

S
4,6

 
 

Figura 41. DSC das amostras de PET, colágeno, S8,2 e S4,6 
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Tabela 12. Resultados obtidos por DSC 

PET:COL  Tg
1 

(oC) 

Tg
2 

(oC) 

Tg
3 

(oC) 

Tm 

(oC) 

∆Hm 

(J/g) 

PET (pellet) 79,2 ± 0,1 - - 245,2 ± 0,1 45,2 ± 0,6 

PET (eletrofiado)  72,4 ± 0,1 - - 241,8 ± 0,1 46,7 ± 0,5 

80:20  - - - 232,1 ± 0,2 27,4 ± 0,4 

40:60  99,2 ± 0,3 126 ± 2 154 ± 5 239,8 ± 0,1 14,8 ± 0,5 

Colágeno -  191,2 ± 0,2 - - 

PET literatura 109 81,0 -  250,0 51,0 

Colágeno 

literatura 108 

- - 195,0 - - 

 

 

          A amostra S4,6 mostra uma primeira transição vítrea com 

aproximadamente 20oC acima da temperatura de transição vítrea esperada para 

o PET, e uma terceira transição vítrea com aproximadamente 30oC abaixo da 

temperatura de transição vítrea esperada para o colágeno, além destas 

transições vítreas já esperadas, observou-se uma transição vítrea intermediária. 

Estes dados indicam que a amostra S4,6 é constituída por domínios de  

miscibilidade e parcial miscibilidade. 

          A temperatura de fusão (Tm) e o Calor de fusão (ΔHm) diminuiram pela 

presença de colágeno na mistura, comportamentos esperados já que o somente 

o PET apresenta cristalinidade. Deve-se observar que a diminuição da Tm é 

praticamente desprezível, enquanto que a variação de ΔHm é enorme.  
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           Calculando-se os valores de ΔHm em função somente do percentual de 

PET presente na amostra, S8,2 apresentou ΔHm de 34,25 J/g de PET e S4,6 

apresentou ΔHm de 37 J/g. Este resultado é de grande valia, visto que o calor de 

fusão representa o calor necessário para passagem da fase sólida para a fase 

líquida, durante esta transição grande parte das ligações intermoleculares são 

quebradas para que as moléculas adquiram maior liberdade. O maior calor de 

fusão em função da massa de PET observado para a amostra S4,6, comparada 

com S8,2 confirma uma maior energia envolvida na quebra das suas ligações 

intermoleculares, o que é compatível com a idéia de que S4,6 seria uma blenda 

que apresentaria uma miscibilidade maior entre PET e colágeno, proposta 

através das observações das transições vítreas. 

 

5.7.4 Ensaio de Digestão com Colagenase e Microscopia 

Confocal Raman 

 

          A distribuição polímero-proteína em cada uma das fibras do material foi 

analisada a partir do experimento de digestão das malhas com colagenase 

associado aos resultados da Microscopia Confocal Raman. O objetivo era tentar 

testar a presença de fibras de colágeno puro, através de sua digestão completa 

pela colagenase adicionada. 

          Como mostrado na Figura 42, as amostras eletrofiadas de PET e S8,2 não 

apresentaram modificação morfológica significativa que indicasse a presença de 

C 
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fibras puras de colágeno, enquanto que a amostra S4,6 apresentou-se bem 

destruída sugerindo que boa parte das fibras, em especial as de diâmetros 

pequenos, eram constituídas de alto teor de colágeno.  

 

 

Figura 42. Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras eletrofiadas após 16 dias 

de digestão com colagenase (A) PET (B) S8,2 (C) S4,6 

 

          É importante ressaltar que a amostra S4,6 teve a sua distribuição de 

diâmetros alterada uma vez que as fibras de diâmetro reduzido diminuiram em 

frequência e as fibras de maior diâmetro tiveram seu diâmetro reduzido, como 

está mostrado na Figura 43, no entanto não foi possível observar variação de 

diâmetro com as amostras de PET e  S8,2.  
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Figura 43. Gaussianas das distribuições de diâmetro antes e depois de 16 dias de 

digestão com a colagenase para S4,6  
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          A colagenase atua na quebra das ligações peptídicas presentes no 

colágeno, levando a obtenção de resíduos de menor massa molar110. Portanto, 

se há uma interação entre o PET e o colágeno de tal forma que estes se 

encontrem totalmente miscíveis, a enzima encontrará os sítios ativos 

necessários para a sua ação bloqueados.  

          Pelo mesmo raciocínio podemos inferir que as amostras S8,2 e S4,6 estão 

sendo digeridas em seus sítios em que o colágeno encontra-se exposto. Estes 

sítios correspondem a pequenas áreas nas fibras mais espessas e às fibras 

extremamente finas que desaparecem após a digestão na amostra S4,6, e 

algumas fibras na amostra S8,2 que aparecem aglomeradas. Na superfície das 

fibras de S8,2 não são observados buracos resultantes de um desgaste da 

superfície pela ação da enzima. 

          A Microscopia Confocal Raman (MCR) foi utilizada como técnica de 

mapeamento funcional das amostras eletrofiadas, respeitadas as limitações de 

resolução da técnica. A partir dos espectros Raman dos materiais puros e do 

espectro Raman da amostra em cada ponto da área selecionada, os quais estão 

mostrados na Figura 44 e na Figura 45, foi possível obter uma visão mais clara 

da contribuição de cada um dos materiais na fibra das amostras eletrofiadas S8,2 

e S4,6. 
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Figura 44. Amostra S8,2 (A) Área scaneada (B) Espectro Raman; Vermelho – Espectro do 

Colágeno; Verde - Espectro do PET; Amarelo – Espectro do amostra em um ponto da 

área varrida (C) S8,2 – Microscopia Confocal Raman - em verde, temos o PET puro; em 

vermelho, o colágeno puro; e em amarelo, a mistura entre os dois compostos. 

 
 
 

          Deve-se observar que na Figura 44 B a contribuição do espectro do 

colágeno, no espectro da amostra, é muito pequena, chegando a ser da mesma 

magnitude do erro. Uma vez que a MCR está investigando a contribuição do 

colágeno nativo, podemos associar que o teor de colágeno nativo na amostra 

S8,2  é bem pequeno.            

 

 

A 
B 

C 
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Figura 45. Amostra S4,6 (A) Área scaneada (B) Espectro Raman; Vermelho – Espectro do 

Colágeno; Verde - Espectro do PET; Amarelo – Espectro do amostra em um ponto da 

área varrida (C) S4,6 – Microscopia Confocal Raman - em verde, temos o PET puro; em 

vermelho, o colágeno puro; e em amarelo, a mistura entre os dois compostos.  

 

 

          Confrontando-se os resultados obtidos pelo ensaio de digestão da malha 

eletrofiada S8,2 com o resultado da MCR (Figura 46), na qual a malha eletrofiada 

é formada majoritariamente por domínios de imiscibilidade.  

 

A B C 

C 
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Figura 46. A) S8,2 antes da digestão com colagenase B) S8,2 após 16 dias de digestão com 

colagenase C) S8,2 – Microscopia Confocal Raman - em verde, temos o PET puro; em 

vermelho, o colágeno puro; e em amarelo, a mistura entre os dois compostos.  

 
 
 

          A solução de S8,2 era macroscopicamente homogênea, no entanto, 

podemos propor que PET e colágeno formavam uma suspensão estável, mas 

microscopicamente estes componentes estariam separados. Nesta condição de 

correlação massa/massa PET colágeno haveria um máximo de estabilidade da 

suspensão, em que o polímero e a proteína encontravam-se num nível de 

solvatação que limitava a interação entre as cadeias dispersas. À medida que a 

quantidade de colágeno aumentava na mistura, a suspensão estável dava lugar 

a misturas heterogêneas bifásicas, em que ocorre um maior entrelaçamento 

entre as cadeias de PET e colágeno, por apresentarem estabilização maior que a 

inicial estabilização conferida pela solvatação.  

          Propomos que a solução S8,2 apresenta uma interação mais forte 

macromolécula-solvente do que macromolécula-macromolécula, isto explicaria 

o fato de que durante a eletrofiação formam-se splays separados de PET e 

colágeno que dá origem a uma malha totalmente imiscível.  Para a solução S4,6 a 

interação macromolécula-macromolécula é mais forte do que a interação 

A B C 
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macromolécula-solvente e neste contexto, PET e colágeno seriam eletrofiados 

em uma mesma fibra. 

          Confrontando-se os resultados obtidos pelo ensaio de digestão da malha 

S4,6 com o resultado da Microscopia Confocal Raman (Figura 47), observamos 

que a malha eletrofiada é constituída por regiões de miscibilidade mais ricas em 

PET e outras mais ricas em colágeno além de algumas poucas regiões de total 

imiscibilidade. Este resultado pode confirmar a proposta inicial de que nas 

misturas bifásicas PETcolágeno uma das frações é mais rica em PET e a outra 

mais rica em colágeno. 

 

 
Figura 47. A) S4,6 antes da digestão com colagenase B) S4,6 após 16 dias de digestão com 

colagenase C) S4,6 – Microscopia Confocal Raman - em verde, temos o PET puro; em 

vermelho, o colágeno puro; e em amarelo, a mistura entre os dois compostos.  

 

          Vale ressaltar que a MCR utilizada tem resolução lateral de 400 nm, fibras 

com diâmetro menor ou igual a 400 nm não foram mapeadas. Em resumo, os 

resultados confrontados confirmam que as fibras mais finas são constituídas de 

colágeno e que as fibras mais grossas são constituídas de majoritariamente por 

misturas de PET e colágeno. 

A 
 

B 
 

C 
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          Ainda não foram reportados na literatura materiais eletrofiados de PET 

com colágeno. Na literatura encontram-se diversos tipos de materiais 

eletrofiados à base de colágeno111,112,113,114, tanto associados a polímeros 

biodegradáveis como a polímeros biocompatíveis não degradáveis, cujos 

estudos realizados consistem na caracterização da blenda eletrofiada miscível e 

sua possível aplicação como um material para suporte de crescimento celular.  

          Os materiais eletrofiados e reportados neste trabalho têm seu grande 

diferencial por apresentar regiões de imiscibilidade que implicam em fibras de 

colágeno puro, que é de grande valia para a adesão e crescimento celular. O 

material híbrido imiscível de PET-colágeno possibilita uma maior exposição do 

colágeno na forma pura. Estes materiais ainda não foram descritos na literatura.  

 

5.8 Caracterização de Superfície 

 

5.8.1 Medidas de Ângulo de contato 

 

          Tendo em vista a importância da superfície do material para o 

crescimento celular, as amostras foram caracterizadas em termos de energia de 

superfície, hidrofilicidade e hidrofobicidade71,72. 

          Foram produzidos filmes por revestimento rotacional em diversas 

condições de concentração, com e sem tratamento térmico. Os filmes obtidos 

foram analisados segundo ângulo de avanço, ângulo de recesso e histerese de 



112 

 

ângulo de contato, no entanto, a condição que forneceu menores resultados de 

histerese de ângulo de contato foi a condição obtida com soluções de 

concentração 30 mg/mL sem tratamento térmico.  

          As soluções de menor concentração geraram filmes de maior histerese, 

provavelmente por uma cobertura não uniforme da superfície de silício.  

          Os substratos de silício foram tratados com solução oxidativa para ativar 

os grupos OH superficiais. Podemos observar que os filmes tratados 

termicamente apresentaram um aumento do ângulo de avanço o que indica 

uma diminuição da hidrofilicidade. Isto se deve a um rearranjo das cadeias de 

forma a direcionar suas cabeças hidrofílicas polares em direção à superfície do 

silício rica em grupos OH. Devido a esta modificação dos ângulos pelo 

tratamento térmico, optou-se por não realizar o tratamento térmico. 

          O estudo de superfície por ângulo de contato está mostrado na Tabela 13. 

 

Tabela 13. Medidas de ângulo de avanço ângulo de recesso e histerese dos filmes 

produzidos por revestimento rotacional de soluções 30 mg/mL sem recozimento 

Amostra θA 

graus 

θR 

graus 

Δ 

graus 

PET 68 ± 1 52 ± 3 16 ± 2 

S8,2 55 ± 3 31,1 ± 0.4  24 ± 2 

S4,6 43 ± 4 24 ± 2 19 ± 3 

Colágeno 37 ± 2 21 ± 3 16 ± 2 

Colágeno literatura115   

33 ± 3 

 

- 

 

- 
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          As medidas de ângulo de contato refletem a molhabilidade da superfície, 

ou seja, quanto maior os valores de ângulo de contato entre a superfície e uma 

gota de água, por exemplo, mais hidrofóbica é essa superfície enquanto que 

quanto menor o valor do ângulo de contato, mais hidrofílica a superfície.  

          A histerese de ângulo de contato reflete o grau de rugosidade do filme. 

Observou-se experimentalmente que os filmes obtidos de co-soluções 

PETcolágeno apresentam maior rugosidade do que aqueles dos materiais puros. 

Este resultado já seria esperado, pois o colágeno, após a sua solubilização, 

apresenta elevada dispersão de valores de massa molar e, em paralelo, ainda 

apresenta resíduos de estrutura nativa. Pode-se inferir também que a 

hidrofilicidade dos filmes aumenta de acordo com o aumento do teor de 

colágeno, o que pode ser explicado pela presença dos grupos NH e OH 

hidrofílicos dos aminoácidos prolina e hidroxiprolina na sua estrutura primária. 

 

5.8.2 Cálculo da Energia de Superfície 

 

          Utilizando-se como segundo líquido teste o diiodometano foi possível 

calcular a energia de superfície para os materiais. O método de Owens-Wendt 

foi utilizado para o cálculo da energia de superfície total (γS), e estimar o valor 

das componentes dispersiva (γS
D) e polar (γS

P). 

          A energia de superfície total (γS) foi calculada a partir de medidas de 

ângulo de contato, que mede forças não covalentes entre a superfície do 
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material e o líquido. Este parâmetro representa a medida das forças atrativas 

que estão presentes na superfície.  

          Os resultados obtidos de energia de superfície estão mostrados na Tabela 

14, os valores de ângulo de avanço em água utilizados foram mostrados 

anteriormente na Tabela 13.  

 
Tabela 14. Valores de Energia de superfície total e das suas componentes polar e 

dispersiva 

Amostra θA 

(diiodometano) 

(graus) 

γS
D γS

P γS 

PET 23 ± 2 47.0 ± 0.6 12.8 ± 0.4 60 ± 1 

S8,2 31 ± 4 44 ± 2 19 ± 2 63 ± 3 

S4,6 32 ± 4 44 ± 2 25 ± 2  69 ± 4 

Colágeno 32 ± 1 43.6 ± 0.4 28 ± 1 72 ± 1 

Colágeno 

literatura115  

37 ± 3 42 ± 1a 30 ± 1a 71 ± 3a 

a Os valores foram calculados pelo método de Owens-Wendt de acordo com os ângulos 

que foram descritos na literatura
115

  

 

 

          Quando decompomos a energia de superfície total em suas componentes 

observa-se que na medida em que o teor de colágeno aumenta na mistura, 

ocorre uma pequena diminuição da componente dispersiva, indicando apenas 

uma ligeira modificação no caráter hidrofóbico do material. Em paralelo, a 

componente polar tem um aumento considerável pelo aumento do teor de 

colágeno na mistura. Isto confirma os dados obtidos nas medidas de ângulo de 
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contato que sugerem o aumento do caráter hidrofílico pela presença dos grupos 

NH e OH presentes na prolina e hidroxiprolina. Relatos da literatura85,115 

mostram que quanto mais próximo o valor da componente polar do material 

em relação ao valor da componente polar para o colágeno melhor a interface 

para a adesão celular,  no entanto, não existe um consenso absoluto sobre isso, 

uma vez que a interface material-célula é totalmente dependente da célula em 

estudo. 

 

 

5.9 Caracterização Mecânica através de Ensaio de Tração 

 

          A partir das curvas de tensão versus deformação foram obtidos os 

parâmetros de Módulo de Young, elongação e tensão de ruptura. Estas curvas 

representam a resposta do material à força imposta na elongação e podem ser 

divididas em duas partes: (a) onde o ponto divisor é o ponto de escoamento, 

também conhecido como yield point, abaixo do ponto de escoamento temos 

um comportamento elástico onde força aplicada (ơ) e deformação sofrida (Ɛ) 

são diretamente proporcionais, comportamento este regido pela Lei de Hooke 

(Equação 3). 

ơ = E . Ɛ          (Equação 3) 
 

e (b) acima do ponto de escoamento temos um comportamento plástico, onde 

não existe a proporcionalidade entre a força e deformação. Continuando a 



116 

 

submeter o material à elongação, a deformação sofrida pelo material não é 

mais reabsorvida, indicando que o material não retornará à sua forma original. 

Este comportamento é conhecido como deformação plástica. 

          O módulo de Young, também conhecido como módulo de elasticidade, 

corresponde à razão entre a tensão de tração nominal e a deformação 

correspondente, abaixo do limite de proporcionalidade do material. Quanto 

maior o valor do Módulo de Young mais rígido é o material e portanto menor 

será a deformação sofrida.  

          Observou-se que, quanto maior o teor de colágeno nos materiais, menor a 

resistência mecânica, já que as malhas eletrofiadas mostraram-se mais 

quebradiças. Estes resultados foram confirmados pelo aumento do módulo de 

Young (E) e pela diminuição da tração de ruptura e por menores valores de 

deformação na ruptura. Estes resultados estão mostrados na Tabela 15.  

 

Tabela 15. Ensaio mecânico de tração comparativo 

Amostra E 

(10-3 GPa) 

ơb 

(MPa) 

Ɛb 

(%) 

PET 10,9 ± 1,1  5,0 ± 1,1 82,0 ± 10,0 

S8,2 15,3 ± 2,9 5,2 ± 0,5 40,7 ± 12,0 

S4,6 124,5 ± 18,4  2,5 ± 1,2 1,8 ± 0,4 

PTFE13 42-60 6-15 20-30 

Veia safena13 43 3 11 

Artéria 

Femoral13 

9-12 1-2 63-76 
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          Comparando-se os materiais em estudo com relatos da literatura para 

artérias, veias e PTFE comercial, podemos observar que a amostra S8,2, tem 

elevada compatibilidade para a substituição da artéria femoral, uma vez que 

exibe módulo elástico e pico de deformação com valores até mesmo 

ligeiramente superiores aos ideais. Enquanto que amostra S6,4 apresenta valores 

mais próximos aos da veia safena, no entanto, deveria ser melhorado o 

percentual de elongação até a ruptura; uma possível proposta para esse 

melhoramento seria a eletrofiação utilizando um coletor rotacional que 

permitisse um diferentes graus de alinhamento das fibras, uma vez que foi 

provado por Lee et al.116,117 que o grau e a direção de alinhamento do material 

provoca diferentes respostas mecânicas.  

          Venugopal et al118. relatou estudos de materiais eletrofiados de blendas 

de PCL e colágeno tipos I e III, com fibras diâmetro por volta de 210-225 nm. Foi 

observado que o módulo elástico correspondia a 18 MPa, enquanto que o 

módulo de elongação correspondia a 7,79 MPa, de acordo com estes resultados 

foi proposta  a utilização destes materiais como vasos sanguíneos conduites. 

Estes valores encontrados por Venugopal et al.118 são compatíveis com o 

material S8,2.  
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5.10 Ensaio de adesão, viabilidade e proliferação celular com fibroblastos 

(3T3-L1) e HUVEC 

 

          Os fibroblastos são células do tecido conjuntivo que apresentam 

capacidade de sintetizar proteínas, como colágeno, glicosaminaglucanas e 

glicoproteínas componentes da matriz extracelular. Devido a estas propriedades 

estas células apresentam alta capacidade de aderência e resistência, podendo-

se facilmente realizar testes de adesão, proliferação e viabilidade celular. As 

células de fibroblastos utilizados são da linhagem 3T3-L1 de camundongo.  

          A interação célula-material é regida pelo reconhecimento de 

determinados sítios ativos na superfície do material. A estes sítios são 

depositadas integrinas que permitem a adesão e a proliferação celular83.  

          O ensaio de MTT com células de fibroblastos forneceu os seguintes 

resultados, de acordo com a Figura 48: (1) Os materiais eletrofiados constituídos 

de colágeno possuem a partir do segundo dia significância estatística da ordem 

de p<0.001 (***) quando comparados com o PET puro; (2) No entanto, os 

materiais S8,2 e S4,6 não apresentaram diferença significativa entre eles. A 

adesão celular nos materiais pode ser comprovada através da Microscopia 

Eletrônica de Varredura (Figura 49), sendo que em todos os materiais foi 

observada a adesão dos fibroblastos.  
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Figura 48. Ensaio de MTT para os fibroblastos 3T3-L1 

 
 

 
Figura 49. Microscopia Eletrônica de Varredura – 1 dia de cultura (A) PET (B) S8,2 (C) S4,6  

 

          As células HUVEC são células endoteliais de cordão umbilical, cuja 

principal função é o recobrimento dos vasos sanguíneos. Os materiais a serem 

utilizados como enxertos vasculares devem ser antitrombogênicos ou 

tromboresistentes. O método mais adequado para resolver este problema é a 

endotelialização110, sendo utilizado para melhorar a desobstrução de enxertos 

vasculares de diâmetro reduzido, pois as células endoteliais liberam fatores para 

controlar a trombogênese ou fibrinólise, a ativação ou inibição de 

plaquetas111,112.  

          O ensaio de MTT para as células HUVEC estão mostrados na Figura 50. 

A B C C 

C 
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Figura 50. Ensaio de MTT para as células HUVEC 

 

 

          Frente às células HUVEC, S8,2 apresentou significância estatística da ordem 

de p<0.001 quando comparada ao PET a partir do terceiro dia, enquanto que 

S4,6 apresentou significância estatística da ordem de p<0.001 somente no 

décimo quinto dia.  Quando comparados entre si S8,2 e S4,6 os materiais 

apresentaram significância da ordem p<0.001 no terceiro e no nono dia, e ao 

décimo quinto o valor de p foi de p<0.01.  

          De acordo com os resultados obtidos podemos inferir que os dois 

materiais apresentam níveis de proliferação semelhantes e superiores ao PET. 

No entanto, os níveis de proliferação mostraram-se sempre superiores na 

amostra S8,2 que apresenta uma menor quantidade de colágeno que S4,6. 

          Os resultados de adesão e proliferação celular das células de fibroblastos e 

HUVEC são comparáveis com relatos da literatura em que células de 

fibroblastos de ratos proliferam melhor em substratos mais hidrofílicos, 
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enquanto que células endoteliais humanas aderem melhor em materiais com 

energia de superfície intermediária119. 

          Foram obtidas imagens de MEV para os diferentes materiais com células 

HUVEC com tempos de cultura que variaram de 1 a 7 dias (Figura 51, Figura 52, 

Figura 53). Tempos de cultura maiores que 7 dias não foram realizados, pois o 

material já estaria completamente recoberto. 

 

 

Figura 51. Microscopia Eletrônica de Varredura PET – (A) 1 dia de cultura (B) 4 dias de 

cultura (C) 7 dias de cultura 

 

 
Figura 52. Microscopia Eletrônica de Varredura S8,2 – (A) 1 dia de cultura (B) 4 dias de 

cultura (C) 7 dias de cultura 
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Figura 53. Microscopia Eletrônica de Varredura S4,6 – (A) 1 dia de cultura (B) 4 dias de 

cultura (C) 7 dias de cultura 

 

          Estes resultados mostram que os materiais produzidos à base de colágeno 

com diferentes morfologias apresentaram praticamente o mesmo 

comportamento frente à adesão e a proliferação celular. Os materiais à base de 

colágeno apresentavam 20% e 60% em percentual de colágeno e não houve 

mudanças significativas em relação á adesão celular. Podemos justificar que as 

diferenças relativas à correlação hidrofobicidade/hidrofilicidade ou a dispersão 

do colágeno na mistura não foram suficientes para a observação de elevada 

significância (p<0.001) na proliferação celular ccomparativa entre os materiais 

S8,2 e S4,6. 

 

  

A B C C 
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6 Conclusões 

 

          O estudo da eletrofiação do PET funcionou como excelente modelo 

comparativo para o desenvolvimento da eletrofiação das co-soluções PET e 

colágeno, objetivo básico deste trabalho. Além disso, a determinação de 

parâmetros ideais da eletrofiação do PET é de grande importância para o grupo, 

uma vez que estão sendo desenvolvidos estudos da enxertia de grupos 

funcionais em sua superfície, com vistas a uma posterior interação de 

biomacromoléculas.    

           Malhas eletrofiadas de PET e colágeno foram obtidas por eletrofiação em 

dois sistemas de solvente: HFIP e HFIP/TFA 7:2. O solvente e o teor de colágeno 

na co-solução PET e colágeno eletrofiada mostraram ser os parâmetros de 

maior influência na morfologia dos materiais obtidos, como comprovado pelos 

experimentos de MEV e MCR. Isto provavelmente ocorre porque, em solução, 

PET e colágeno geram diferentes tipos de misturas tais como: co-soluções reais 

ou suspensões estáveis (visualmente homogêneas), porém bifásicas, e misturas 

visualmente bifásicas.      

          Nas malhas de PET e colágeno eletrofiadas em HFIP observou-se que, à 

medida que aumentava o teor de colágeno na mistura, havia uma maior 

tendência à formação de fitas e de fibras muito finas entrelaçadas às fibras. 

Além disso, o aumento do teor de colágeno levou a obtenção de malhas com 

distribuição de diâmetro bimodal. Estes últimos apresentaram menor 
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porosidade uma vez que as fibras mais finas conferiam um maior 

empacotamento ao material. No entanto, não foram prejudicados os níveis de 

adesão e proliferação celula, como confirmado no experimento de MTT com 

fibroblastos e HUVEC.     

          As análises de dircroismo circular e eletroforese em SDS-page revelaram 

que a presença do TFA no co-solvente leva a uma total desnaturação de 

colágeno à gelatina, enquanto que em HFIP esta desnaturação foi parcial, 

quando PET está presente. Até o presente momento, não foi possível calcular o 

teor de colágeno e de gelatina nos materiais eletrofiados.               

          Duas evidências experimentais que indicam a parcial transformação do 

colágeno em gelatina seriam a solubilidade em água e a fragilidade mecânica. As 

excelentes propriedades mecânicas do colágeno nativo foram perdidas no 

processo de solubilização sendo que o material de maior teor de colágeno que 

ainda permitia manipulação foi o S4,6. Para os materiais eletrofiados de PET e 

colágeno não se observou a dissolução de determinadas fibras com 

características do colágeno. Além disso, estudos de microscopia confocal 

Raman, assim como estudos de digestão com colagenase mostraram fortes 

evidências da presença de fibras de alto teor de colágeno. Ainda, PET e colágeno 

formam malhas de composição complexa, nas quais são encontradas fibras 

compostas de materiais puros, mas também formam blendas em que os dois 

materiais são encontrados em uma mesma fibra 
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          Os materiais eletrofiados e reportados neste trabalho têm seu grande 

diferencial por apresentar regiões de imiscibilidade que sugerem a presença de 

fibras de colágeno puro, que é de grande valia para a adesão e crescimento 

celular. O material híbrido imiscível de PET-colágeno possibilita uma maior 

exposição do colágeno. Os materiais híbridos de PET e colágeno ainda não 

foram descritos na literatura, bem como uma descrição aprofundada de como 

ocorre a separação polímero-colágeno durante o processo de eletrofiação, 

sendo esta última a responsável pela obtenção de um material híbrido com 

arquitetura única. 

          Os suportes híbridos mostraram-se muito superiores como suportes de 

crescimento celular quando comparados ao PET puro, tanto para fibroblastos, 

(células 3T3-L1), quanto para células endoteliais (células HUVEC).  

          Considerando-se a utilização destes materiais como modelos de enxertos 

vasculares, a amostra S8,2 apresentou-se como ideal, visto que apresentou ótima 

relação hidrofilicidade/hidrofobicidade refletidas em suas excelentes 

propriedades de adesão e crescimento celular. Também apresentou excelentes 

propriedades mecânicas quando comparadas com as do PET. Além disso, S8,2 

mostrou ter valores de módulo de elasticidade e elongação máxima próximos 

ao da artéria femoral. O material S4,6 apresentou-se como um possível material 

de revestimento de enxertos por suas propriedades de adesão ligeiramente 

superiores às do S8,2, no entanto, com baixa resistência mecânica. 
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