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Introdução 

A preparação de suportes porosos (scaffolds) de 

biovidros e biocerâmicas pelo método sol-gel 

associado ao processo congelamento direcional 

(freezing dry) resulta em estruturas com poros 

interconectados e com tamanho adequado para o 

crescimento celular, tornando-os muito promissores 

para uso em engenharia de tecidos. O processo de 

congelamento direcional de sois ou dispersões de 

partículas micrométricas resulta na segregação das 

partículas sólidas na fronteira de congelamento 

resultando em um padrão de ordenamento. Após o 

congelamento, o liquido dispersante é removido por 

lifiolização e a estrutura ordenada é estabilizada por 

sinterização. O presente trabalho combina o método 

sol-gel e o congelamenot direcional
[1]

 feito em 

direção longitudinal ou radial das amostras, para 

obter suportes porosos de biovidro 58S (60%mol 

SiO2, 36%mol CaO, 4%mol P2O5).  O Biovidro 58S 

tem propriedades que o torna muito adequado para 

crescimento de células ósseas e suportes porosos 

deste biovidro são promissores para a engenharia 

de tecidos ósseos.  

Resultados e Discussão 

Para o congelamento longitudinal sóis viscosos 

preparados com a composição do biovidro S58 

foram colocados em tubos de polietileno com 

diâmetro de 4mm e imersos parcialmente em 

nitrogênio líquido. A velocidade de congelamento da 

amostra, acima do nível do nitrogênio liquido, foi 

controlada pela condução térmica. Para o 

congelamento axial o sol viscoso foi colocado em 

uma placa circular com 9cm de diâmetro acoplada a 

um tubo central com 2cm de diâmetro e cheio de 

nitrogênio líquido.  Após o congelamento longitudinal 

ou axial as amostras foram liofilizadas por 3 dias e 

calcinadas a 600ºC por 20 horas. A Figura 1 mostra 

a estrutura porosa das amostras obtidas por 

congelamento longitudinal e a Figura 2 das 

amostras obtidas por congelamento axial.  Para as 

amostras obtidas por congelamento longitudinal 

observa-se a formação de poros interconectados e 

separados por uma estrutura laminar formada pelo 

biovidro 58S com distancia Interlamelar de cerca de 

18µm. 

As amostras preparadas por congelamento axial 

mostram poros interconectados formando por  uma 

estrutura dendrítica das lamelas de biovidro 58S. 

 

             Figura 1. Imagem MEV. Amostra obtida por 
congelamento longitudinal.  

 

Figura 2. Imagem MEV. Amostra obtida por 
congelamento radial. 

 

Conclusões 

Combinando o congelamento direcional com o 

método sol-gel podem-se obter estruturas porosas 

altamente alinhadas. 

O alinhamento dos poros é definido pela direção de 

congelamento do solvente. 
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