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Resumo: O objetivo principal desse trabalho é a 

modificação superficial do reforço em pó cerâmico de 

nano hidroxiapatita (nHA) na produção do composto de 

PLA para implantes. As principais técnicas de 

caracterização utilizadas foram MEV e FTIR. Foi 

observado que a silanização foi efetiva, mas que 

parâmetros de solubilização devem ser aprimorados. 

 

1.Introdução 

   O osso humano contém cristais micro e nanométricos 

análogos a hidroxiapatita. A hidroxiapatita é um dos 

materiais biocerâmicos mais frequentemente utilizados 

na área médica devido a sua biocompatibilidade, 

osteocondutividade e por ser absorvido pelo organismo 

[1]. Em compostos sintéticos, o poli(ácido láctico), 

PLA tem sido bastante utilizado como biopolímero 

devido as suas propriedades mecânicas, térmicas e 

biocompatibilidade. A molhabilidade da HA afeta 

diretamente a adesão reforço-matriz (HA, 11-13° e 

PLA, ~90°). A fim de melhorar a adesão entre PLA e 

nHA (nanohidroxiapatita) e seus compostos, foi 

realizada a silanização da nHA. 

 

2.Metodologia 

O organo-silano 3 – Glycidyloxypropyl 

methoxysilane, Dynasylan GLYMO (Evonik Industries) 

foi utilizado para promover a interação entre matriz 

polimérica e reforço. Duas proporções foram utilizadas: 

5 e 10% v/v de GLYMO em etanol anidro para uma 

proporção de 5 e 10% w/v de nHa. A mistura ficou sob 

agitação por 5h e levada a estufa a 120 °C para 

completa evaporação do solvente, por um período 

mínimo de 6h. Três amostras padrão de compostos de 

PLA e nHA (Sigma Aldrich) foram desenvolvidas: PLA 

puro, PLA + 2%nHA e PLA+2% nHA silanizada. Dois 

métodos de preparação foram utilizados: 

-Filmes: Foram solubilizados à 60 °C ± 5 °C sob 

agitação por 1,5h. A secagem foi feita por 3 dias em ar 

forçado. 

-Scaffolds: obtidos através de solução em 85/15 

(v/v) de 1,4 – dioxano e água destilada, respectivamente 

por separação térmica induzida (TIPS). A mistura foi 

colocada sob agitação a 60°C ± 5 °C durante 3h. Em 

seguida, a solução foi resfriada em nitrogênio líquido 

por (1) fast-frozen e (2) simples imersão.  

A técnica de FTIR foi utilizada para validação da 

silanização no nHA em modo de transmitância com 62 

varreduras através do software OMINIC TM. A 

Microscopia Eletrônica de varredura (MEV) foi 

utilizada para a caracterização morfológica e de adesão 

qualitativa por meio do CAMsCAN CS3200LV M. 

Uma fina camada de ouro foi depositada sobre os 

corpos de prova. Uma tensão de 20,00 kV e a técnica de 

elétrons retroespalhados foram utilizadas. 

 

3.Resultados e Discussões 

Para as amostras de nHA (pura, modificada com 5 e 

10% v/m de GLYMO), identificou-se por FTIR picos 

dos grupos fosfato (P-O), hidroxila, (O-H), carbonato 

(CO3) e ligações entre Si-C e Si-O, bem como os picos 

advindos da silanização da nHA como Si-CH3, Si-

CH=CH-CH evidenciando uma modificação efetiva. 

A Figura 1 mostra os filmes de PLA+nHA modificada. 

 

 
Figura 1- PLA com adição de nHA tratada com silano. 

Da Figura 1, vê-se esferas de PLA e dentro ou 

arredor destas partículas de nHA. Em alguns pontos não 

houve uma mistura íntima. A falta de coesão e adesão 

entre reforço e matriz leva a um caminho preferencial 

para propagação de trincas, diminuindo a resistência 

mecânica. As amostras por TIPS possuem porosidade 

elevada com distribuição irregular de poros (existência 

de regiões ricas e pobres de nHA), podendo acelerar a 

degradação hidrolítica destas. 

  

4.Conclusões 

Pode-se dizer que a modificação superficial da nHA 

foi efetiva devido as bandas observadas por FTIR. 

Entretanto, por MEV observam-se fenômenos como 

falta de adesão entre o reforço e a matriz, além de 

formação de esferas levando a falta de coesão entre os 

materiais. A utilização de maiores tempos de 

solubilização e homogeneização das misturas podem 

diminuir esses defeitos para os filmes e TIPS. 
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