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Resumo 

O pé é uma estrutura anatómica de extrema importância no nosso corpo. Através da interação 

conjunta de inúmeros intervenientes, permite a realização de movimentos do pé e da perna, 

possibilitando a execução da posição ortostática, da marcha e da corrida. 

O pé encontra-se em fase de desenvolvimento nas crianças, sofrendo alterações quanto à 

estrutura e à forma. Nesta fase de desenvolvimento do pé, e por influência de inúmeros fatores, 

podem ocorrer patologias e/ou lesões. É cada vez mais importante que o diagnóstico de 

alterações posturais e de distribuições da pressão plantar anormais, seja realizado entre a 

infância e a adolescência, de modo a ser possível a sua correção, muitas vezes através de 

ortóteses plantares, e a prevenção de lesões mais graves.  

Os polímeros naturais têm vindo a ser alvo de uma grande investigação com vista a obtenção 

de novos materiais sustentáveis. A nanocelulose, material muito abundante no nosso planeta, 

tem sido intensamente estudada para o desenvolvimento de materiais biomédicos e para reforço 

de nanocompósitos. Deste modo, sendo a nanocelulose um polímero natural com propriedades, 

mecânicas e biológicas, promissoras, procedeu-se à investigação da possibilidade da sua 

aplicação numa ortótese do pé, sendo este o intuito principal deste estudo.  

Nesta dissertação são apresentadas e analisadas as metodologias utilizadas para a obtenção 

do gel de nanocelulose, bem como a caracterização do mesmo gel utilizando várias técnicas, 

como ensaios mecânicos de resistência à compressão e avaliação da densidade. Com base na 

avaliação dos resultados obtidos, ambiciona-se conceber um protótipo de ortótese do pé, para 

correção da distribuição de pressões plantares, e testar o mesmo na população em estudo com 

alterações da pressão plantar, não descorando outras possíveis aplicações deste material único. 

Palavras-chave: Alterações Posturais, Distribuição das pressões plantares, Ortótese do pé, 

Nanocelulose, Biomaterial.
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Abstract 

The foot is an anatomical structure of extreme importance in our body. Through the joint 

interaction of numerous players, it allows the performance of foot and leg movements, enabling 

the execution of the orthostatic position, gait and run. 

The foot is under development in children, undergoing changes in structure and shape. In 

this stage of foot development, and due to the influence of numerous factors, pathologies and/or 

injuries can occur. It is increasingly important that the diagnosis of postural changes and 

abnormal plantar pressure distributions be made between childhood and adolescence, so that it 

can be corrected, often through plantar orthotics, and prevention of more serious injuries.  

Natural polymers have been the subject of much research to obtain new sustainable 

materials. Nanocellulose, a very abundant material on our planet, has been the subject of 

research in the development of biomedical materials and nanocomposites reinforcement. Thus, 

as the nanocellulose is a natural polymer with promising mechanical and biological properties, 

the possibility of its application to a foot orthotic was investigated, and this is the main purpose 

of this study. 

In this dissertation, the methodologies used to obtain the nanocellulose gel are presented and 

analyzed, as well as the characterization of the same gel using several techniques, such as 

resistance to compression and density evaluation. Based on the evaluation of the obtained 

results, it is intended to design a prototype of foot orthotic, to correct the distribution of plantar 

pressures, and to test the same in the study population with alterations of plantar pressure, with 

alterations of other possible applications of this unique material. 

Keywords: Postural changes, Distribution of plantar pressures, Foot orthotics, 

Nanocellulose, Biomaterial.
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1 Introdução 

 

1.1 Considerações Gerais 

O pé estabelece o primeiro contacto com o solo, tendo assim, de possuir a capacidade de se 

adaptar às diversas superfícies de apoio. Tal facto é possível através da absorção e distribuição 

das forças do corpo durante o apoio ou movimentação e com o auxílio dos arcos plantares [1]. 

Nas crianças, o pé encontra-se em crescimento, mudando de forma e estrutura até 

aproximadamente aos 12 anos [2], [3]. Existe uma grande discordância entre autores acerca da 

idade em que o pé atinge a maturidade com a formação do arco longitudinal medial (MLA). 

Para Magee [4] ocorre aos 2 anos; para Henning e Rosenbaum [5] é aos 6 anos; para Donatelli 

e Wolf [6] é entre os 6 e os 8 anos e para Forriol e Pascual [7] ocorre aos 9 anos [2]. Este arco 

plantar desempenha funções essenciais na biomecânica do pé. O desenvolvimento do pé pode 

ser influenciado por fatores internos, como o sexo, a idade e a genética, e externos, como os 

hábitos com o calçado, a carga e a atividade física, que conduzam ao surgimento de patologias 

e/ou lesões [3]. 

Segundo A. H. Franco [8], o aumento ou redução do MLA (pé cavo ou pé plano, 

respetivamente) prejudica a função do pé, conduzindo a desalinhamento articular, desequilíbrio 

muscular, anormalidades na marcha e patologias no pé [2], [8]. Pode também potenciar risco 

elevado de lesões ósseas e do tecido mole, bem como episódios de dor [9].  

Por estas razões, torna-se indispensável avaliar o pé e a sua evolução entre a infância e a 

adolescência, de modo a identificar precocemente possíveis patologias ou lesões. Esta avaliação 

permite realizar intervenções rápidas com fins corretivos, preventivos e terapêuticos, utilizando 

métodos e técnicas posturais [9]. A avaliação da distribuição da pressão plantar é uma técnica 

que tem sido muito utilizada e que fornece informações cruciais para a análise das funções do 

pé e das alterações posturais.  

As ortóteses plantares (Foot Orthotics - FO), ou palmilhas, são utilizadas na prevenção e no 

tratamento de uma variedade de disfunções músculo-esqueléticas [10] e biomecânicas, 

nomeadamente deformidades e condições neuropáticas do pé, sendo também sugeridas na 
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prática de desporto [11]. De acordo com [12], as palmilhas são usualmente prescritas em 

situações de alívio de zonas de pressão dolorosa, úlceras e suporte dos arcos plantares em casos 

de pé cavo e pé plano. Inúmeros estudos em grupos de crianças, adultos e idosos têm sido 

desenvolvidos no âmbito da influência e eficácia das palmilhas nas patologias [13][14] 

enumeradas acima, bem como em casos de dor lombar [15], artrite reumatóide [16] e paralisia 

cerebral [17]. Os materiais utilizados para o seu desenvolvimento são também alvo de uma 

vasta investigação. Os principais objetivos do uso de FO baseiam-se na redução e/ou 

redistribuição das pressões plantares, através de um aumento da área de suporte e na diminuição 

da dor [16] melhorando o bem-estar na marcha e no apoio. No que diz respeito aos materiais, 

segundo [11] são escolhidos materiais capazes de absorver o choque ou materiais distribuidores 

de carga como espumas de borracha, polímeros celulares e materiais de amortecimento suave. 

É necessário ter em conta duas características essenciais: as propriedades mecânicas à medida 

que o material se deforma sob aplicação de cargas e a dissipação da força [11]. 

Cada vez mais são investigados polímeros naturais, bem como as suas propriedades, para 

possíveis aplicações, tendo em conta a sua sustentabilidade. Um desses materiais é a celulose, 

que, segundo [18], é um homopolímero fibroso, resistente e linear composto por unidades de 

D-anidroglucopiranose. Pode encontrar-se este polímero em animais marinhos (tunicatos), 

plantas (madeira ou algodão) e fontes bacterianas como algas e fungos [18]. A nanocelulose é 

extraída da celulose nativa [19]. As fibras de nanocelulose podem ser sujeitas a tratamentos 

químicos ou mecânicos [20], para obter nanocristais (CNC) e nanofribilhas de celulose (CNF), 

ou ser fabricada por bactérias, obtendo-se celulose bacteriana (BC) [19]. Este material tem 

vindo a ganhar grande notoriedade no campo dos materiais biomédicos devido às suas 

propriedades físicas, químicas e biológicas únicas [19], bem como à sua disponibilidade, 

abundância e baixo custo [21]. Pode destacar-se a sua biocompatibilidade e 

hemocompatibilidade, a biodegradabilidade “in vivo”, a baixa toxicidade, as dimensões 

morfológicas e geométricas, a baixa densidade, a cristalinidade, as propriedades reológicas, o 

comportamento cristalino líquido, a área de superfície com elevada especificidade, o 

alinhamento e a orientação, o reforço mecânico, as propriedades de barreira e a reatividade 

química de superfície [19].  
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1.2 Motivação e Objetivos 

O objetivo essencial da presente dissertação centra-se na investigação da possibilidade do 

desenvolvimento de um gel de nanocelulose, e a sua aplicação numa ortótese pediátrica, bem 

como na avaliação de outras possíveis aplicações. 

Outros pontos de interesse neste estudo passam por: analisar a pressão plantar de crianças 

entre os 9 e os 12 anos; verificar qual a relação entre a pressão plantar e as alterações posturais; 

obter o gel de nanocelulose a partir de polpa de nanocelulose constituída por nanofibras e 

otimizar o processo de obtenção; caracterizar o gel obtido; conceber um protótipo de palmilha 

em gel de nanocelulose que permita corrigir alterações na pressão plantar e validar a palmilha 

na população em estudo, que apresenta alterações da pressão plantar. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação  

O texto encontra-se organizado em 8 capítulos e em quatro partes. 

Na primeira parte (capítulo 2, 3, 4 e 5) são abordadas as noções principais quanto aos 

diversos temas: a anatomia do pé e patologias associadas, a distribuição da pressão plantar, as 

ortóteses e as propriedades e aplicações da nanocelulose. 

Na segunda parte (capítulo 6) são apresentados os materiais usados e os diversos métodos 

utilizados na execução da presente dissertação. Entre eles destaca-se o procedimento de 

obtenção do gel de nanocelulose e sua caracterização em diversos aspetos, o planeamento e 

desenho do modelo da ortótese, em Inventor, e a respetiva impressão 3D. 

Na terceira parte (capítulo 7) são descritos os resultados obtidos na obtenção do gel de 

nanocelulose, no desenho do modelo da ortótese em Inventor e na sua impressão em 3D, bem 

como a sua discussão. Apresenta-se também, neste capítulo, os resultados obtidos quanto à 

caracterização do gel de nanocelulose e respetiva discussão. 

Na quarta parte (capítulo 8) são apresentadas as conclusões principais retiradas do 

desenvolvimento deste trabalho, assim como as limitações encontradas na sua execução e 

propostas de trabalho futuro.





 

 

CAPÍTULO 2 

O PÉ – ANATOMIA, BIOMECÂNICA E  

PATOLOGIAS ASSOCIADAS 
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2 O Pé – Anatomia, biomecânica e patologias associadas 

Neste capítulo irão ser abordados aspetos relevantes quanto à anatomia do pé e às suas 

funções, aos arcos plantares bem como às patologias e deformidades inerentes ao mesmo. 

 

2.1 Anatomia do Pé 

O pé é uma estrutura especializada e de extrema importância no corpo humano, que assegura 

o suporte e a manutenção da postura corporal e possibilita a locomoção bípede [22].  

Torna-se cada vez mais pertinente conhecer e estudar a anatomia e biomecânica do pé para 

compreender como se pode atuar para evitar o aparecimento e desenvolvimento de patologias 

nesta estrutura de modo a permitir que a sua função seja realizada eficientemente. 

 

2.1.1 Posição e planos anatómicos de referência  

Define-se posição anatómica de referência como a posição padrão de referência usada em 

anatomia humana para a descrição das estruturas anatómicas. O objetivo do recurso a esta 

posição anatómica standard é possibilitar uma visualização e compreensão mais simples da 

organização do corpo humano em várias regiões, e a descrição das relações de várias estruturas.  

Os planos anatómicos de referência ou planos cardinais, dizem respeito a delimitações do 

corpo humano que auxiliam na descrição de posições estruturais [22].  

A descrição da posição anatómica de referência e dos planos anatómicos encontram-se 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Descrição da posição anatómica de referência [22] e sua representação [23] e dos planos 

anatómicos de referência [22], [23] e respetiva representação [24]. 

 Descrição Representação 

Posição 

anatómica 

de 

referência 

- Corpo numa postura ereta (em 

pé, posição ortostática ou bípede), 

voltado para o observador, nível 

da cabeça e olhos de frente e a 

olhar para o horizonte; 

- Pés apoiados no chão e volvidos 

para a frente. 

- Membros superiores estendidos 

e suspensos ao lado do tronco; 

- Faces palmares das mãos 

orientadas para a frente e os 

polegares virados para fora. 
 

Plano 

sagital ou 

mediano 

Divide o corpo humano 

verticalmente em duas metades: a 

direita e a esquerda. 

 

Plano 

parassagital 

Separa o corpo verticalmente, de 

um dos lados da linha sagital. 

Plano 

frontal ou 

coronal 

Delimita o corpo humano 

verticalmente em duas metades: a 

anterior ou ventral e a posterior ou 

dorsal. 

Plano 

transversal 

ou 

horizontal 

Divide o corpo na metade 

superior ou cefálica e na inferior 

ou caudal. 

 

2.1.2 Tipos de Movimentos do pé 

Os movimentos que uma articulação possibilita realizar dependem principalmente da sua 

estrutura anatómica, sendo que algumas articulações apenas efetuam um tipo de movimento e 

outras conseguem mover-se em várias direções. Define-se o movimento em relação à posição 

anatómica, aquele em que há afastamento da posição anatómica e regresso à posição original 

[24]. 
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No caso do pé, consideram-se dois tipos de movimentos angulares (parte do membro 

movimenta-se em relação a outra parte e o ângulo entre elas altera), a flexão e a extensão (Figura 

1). A flexão ocorre quando se executa o movimento de uma parte do corpo numa direção 

anterior ou ventral e extensão numa direção posterior ou dorsal. Denomina-se dorsiflexão, 

flexão dorsal ou flexão ao movimento do pé na direção anterior e a flexão plantar ou extensão 

diz respeito ao movimento do pé na direção posterior [24]. 

O tornozelo apresenta dois movimentos especiais e assim, exclusivos, que se denominam de 

inversão e eversão (Figura 1). Segundo [24], a inversão, ou supinação do pé, ocorre quando se 

movimenta o tornozelo de modo que a superfície plantar do pé fique de frente para o outro pé. 

A eversão, ou pronação do pé, consiste na movimentação do tornozelo de modo a que a planta 

do pé fique direcionada para fora [24]. 

Figura 1: Movimentos do pé: flexão e extensão, eversão e inversão [24]. 

 

2.1.3 Estrutura anatómica do pé  

O pé apresenta uma estrutura anatómica complexa que integra componentes díspares, como 

os ossos, os músculos, a cartilagem, os tendões, os ligamentos, os nervos e os vasos sanguíneos. 

Através da interação entre si de todos estes elementos e da sua exemplar sincronia, há 

possibilidade do complexo do pé exercer a função que lhe está reservada [1].  

2.1.3.1 Ossos  

O pé é constituído por 26 ossos, que se encontram classificados em três grupos diferentes: 

os ossos do Tarso ou Társicos, Metatársicos e Falanges (Figura 2) [25], [26]. Pode também 
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classificar-se o pé em três porções distintas denominadas por retropé, mediopé, e antepé, que 

correspondem à porção posterior, à porção medial e à porção anterior do pé, respetivamente 

[25]. 

• Ossos do Tarso ou ossos Társicos 

Os ossos do tarso formam um grupo de sete ossos: o calcâneo, o astrágalo ou talus, o cubóide, 

o escafóide ou navicular, e o 1º, 2º e 3º cuneiforme.  

O retropé é constituído por dois ossos, o calcâneo e o astrágalo [25]. O astrágalo é o maior 

osso do pé e é através dele que ocorre a articulação com a perna, formando a articulação tíbio-

társica [1], [24]. O calcâneo localiza-se no lado posterior do pé e abaixo do astrágalo, tendo a 

função de o suportar [24]. É ele que forma a estrutura óssea do calcanhar e é responsável pelo 

primeiro contacto com o solo durante a marcha ou corrida [1], [25]. O médiopé engloba os 

restantes ossos társicos: o cubóide, o escafóide, e os três cuneiformes [25]. Esta porção do pé 

não efetua contacto com o solo em situações de marcha e corrida, e é a região mais alta do arco 

longitudinal medial [25]. O escafóide articula-se posteriormente com o astrágalo e 

anteriormente com o cubóide e com os três cuneiformes. Os últimos quatro ossos referidos 

articulam com os ossos metatársicos [1]. 

• Metatársicos 

Os ossos metatársicos são um conjunto de cinco ossos que se articulam com as falanges. 

Estão numerados de um a cinco, começando no lado medial para o lateral [1]. Constituem, 

juntamente com as falanges, a porção do pé denominada por antepé [25]. 

• Falanges 

Os dedos do pé são constituídos por catorze ossos, que são denominados por falanges. À 

exceção do halux, ou dedo grande do pé, que tem duas, todos os dedos são formados por três 

falanges [1].  

 

Os vários ossos do pé unem-se através de ligamentos, formando diversas articulações, 

referidas mais à frente, e que permitem a realização de um movimento ou deslizamento de um 

osso em relação ao outro para que seja possível exercer as funções do pé [1], [24].  
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Figura 2: Ossos do pé direito. (a) Vista dorsal (b) Vista interna ou medial [24]. 

 

2.1.3.2 Articulações 

Segundo [24], as articulações são denominadas de acordo com os ossos, ou as suas porções, 

que nelas se relacionam, podendo ser classificadas estruturalmente segundo o tipo de tecido 

conjuntivo que as constituem e na existência, ou não, de uma cápsula articular cheia de líquido. 

Tendo em conta esta classificação estrutural, as articulações denominam-se de fibrosas, 

cartilagíneas ou sinoviais [24], sendo que praticamente todas as articulações do pé são do tipo 

sinóvial [1], [24]. Podem também classificar-se as articulações segundo a função que 

desempenham, com base no grau de mobilidade, sendo designadas por sinartroses, quando são 

imóveis, anfiartroses, quando são semi-móveis, e diartroses quando se movem livremente [24]. 

O pé e o tornozelo possuem uma estrutura constituída por 33 articulações que, trabalhando 

em conjunto, são responsáveis pelo movimento da perna e do pé [22], [25]. Enumerando as 

articulações do pé tem-se: a articulação tíbio-társica ou talocrural ou superior do tornozelo, a 

articulação subtalar, a articulação tarsotransversa ou transversa do tarso, as articulações 
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metatarsofalangeanas, as articulações tarsometatarsianas, as articulações intermetatarsais e as 

articulações interfalangeanas [22]. Destacam-se as quatro primeiras como sendo as mais 

relevantes do complexo pé-tornozelo [22], sendo apresentadas na Figura 5.  

Figura 3: Articulações principais do pé (vista lateral) [27]. 

O grupo de articulações que forma o pé apresenta as mesmas funções que uma articulação 

que apresente três graus de liberdade, que é uma articulação que permite todos os movimentos 

(seis ou mais) no espaço [22].  

2.1.3.3 Músculos  

Os músculos são responsáveis pelo movimento corporal, pela manutenção da postura 

corporal, pela respiração, pelo batimento cardíaco e por outras funções essenciais para o 

funcionamento do corpo humano. Os músculos esqueléticos encontram-se ligados a ossos e 

através de mecanismos de contração ou relaxamento, possibilitam inúmeros movimentos 

corporais, como caminhar, correr ou manipular objetos. Permitem também permanecer sentado 

ou em posição ortostática, uma vez que mantém o tónus [24]. 

Deste modo, o pé tem na sua estrutura anatómica um conjunto de músculos que apresentam 

como funções a manutenção da sua forma funcional e o apoio na execução dos movimentos 

inerentes ao pé, ao nível da marcha e na realização de atividades quotidianas [1]. Os músculos 

do pé podem dividir-se em dois grandes grupos: 

• Músculos extrínsecos – músculos que constituem a parte inferior da perna [26] e 

possibilitam a realização dos vários movimentos inerentes ao pé, abordados 

  Retropé       Mediopé          Antepé 
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previamente [1], [24].  Dividem-se em três grupos, segundo a sua localização em 

compartimentos separados na perna: anterior, posterior e externo (Figura 4) [24]. 

• Músculos intrínsecos – músculos do próprio pé que permitem a execução da 

flexão, da extensão, da adução e da abdução dos dedos do pé [1], [24]. 

Figura 4: (a) Secção horizontal da perna direita, e desenho dos compartimentos musculares [24]; (b) Vista 

plantar dos músculos do pé [24]. 

 

2.2 Arcos Plantares 

O pé é a estrutura do corpo que estabelece contacto com as diferentes superfícies de apoio, 

permitindo a realização das diversas atividades diárias, pelo que, é pertinente que possua a 

capacidade de adaptação às mesmas [26]. Para tal, e de acordo com [26], o pé necessita de se 

adaptar e adquirir uma conformação que permita a manutenção da sua integridade e o impeça 

de entrar em colapso sob a ação acrescida do peso corporal. 

De acordo com [24], o pé é, no seu conjunto, convexo dorsalmente e côncavo ventralmente 

(inferiormente), formando os arcos plantares. São estas estruturas que permitem ao pé alcançar 

a conformação necessária através dos ossos, dos ligamentos que os unem e dos músculos que 

atuam sobre o pé [22]. Os arcos plantares absorvem e distribuem as forças do corpo, durante o 

apoio ou a movimentação nas diversas superfícies [1]. Quando o pé é apoiado no chão, o peso 

é distribuído da perna (tíbia e perónio) para a zona do retropé (calcâneo), e transferido de 

seguida ao longo da região lateral do pé, através dos arcos plantares, para a parte do antepé [24]. 

(a) (b) 
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Durante a transferência do peso, ocorre um estiramento dos ligamentos intervenientes nos arcos 

plantares, o que resulta numa maior flexibilidade e numa melhor adaptação do pé a diferentes 

posições. As arcadas plantares retomam a sua forma inicial assim que o peso deixa de atuar 

sobre o pé, uma vez que os ligamentos voltam ao estado inicial [28]. 

Os ligamentos da arcada têm duas funções principais: manter os ossos na sua relação 

adequada como segmentos da arcada e proporcionar ligações através da arcada [24] 

2.2.1 Classificação (Longitudinal e Transversal) 

Os arcos plantares classificam-se em dois tipos, arcos longitudinais e arcos transversais, e 

encontram-se explícitos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Classificação dos arcos plantares, descrição [1], [24] e sua representação [29]. 

Arco plantar Descrição Representação 

Longitudinal: 

- Medial ou 

interno (MLA) 

- Lateral ou 

externo 

Formam-se entre a terminação 

posterior do calcâneo e as cabeças 

dos metatarsos.  

O MLA é maior do que o arco 

lateral.  

 

Transversal 

Formado pelos ossos cubóide e 

cuneiformes. 

Podem sofrer alterações na sua 

conformação durante a sustentação 

do peso, ocorrendo um 

achatamento segundo vários graus. 

 

Arco Longitudinal Medial 

Arco Longitudinal Lateral 

Arco Transversal 
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Segundo [30], a manutenção da integridade dos arcos plantares é influenciada por diversos 

fatores, como por exemplo, a arquitetura dos ossos do tarso, a orientação das articulações e dos 

ligamentos, as forças produzidas pelas contrações musculares e a estrutura dos ligamentos 

planares. No caso de ocorrer uma modificação nestas estruturas há possibilidade de 

aparecimento de deformidades plantares [1]. 

2.2.2 Métodos de análise do arco plantar através da impressão plantar 

A configuração do MLA pode ser analisada e classificada através de parâmetros baseados 

na impressão plantar e segundo vários critérios de classificação. Entre eles salientam-se o 

Ângulo de Clarke [31], ou Footprint Angle (FPA) [32] ou Plantar Print Alfa Angle (AA) [2], o 

Chippaux-Smirak Index (CSI) e o Arch Index (AI) [32], apresentados na Tabela 3. O FPA e o 

CSI foram utilizados por [7] na classificação de arcos plantares em crianças de 3-17 anos. O AI 

é um processo quantitativo e simples de avaliar a altura de MLA, segundo [32], [33]. Apesar 

da sua utilidade, existe discrepância nos critérios de classificação de cada parâmetro, o dificulta 

a avaliação do pé e impede a comparação entre métodos [32]. A classificação do pé tendo em 

conta o valor do FPA encontra-se na Tabela 4.  

 

Tabela 3: Métodos de análise do arco plantar através da impressão plantar e sua representação [31], [32], [34] 

Método Descrição Visualização do processo 

Footprint 

Angle 

(FPA) 

Traça-se uma linha (X) tangente ao ponto 

mais interno do calcanhar (A’) e tangente 

ao ponto mais interno da região anterior 

do pé (A).  A linha (Y) com início no 

ponto A intercepta o ponto “a” (ápice da 

concavidade ao arco interno do pé). O 

ângulo resultante da intersecção das duas 

linhas é o Footprint Angle [32]. 
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Método Descrição Visualização do processo 

Chippaux-

Smirak 

Index  

(CSI) 

Traça-se a mesma linha A-A’ referida no 

FPA. Desenha-se uma linha do ponto A 

até à região mais ampla da pegada na 

transversal (B) e uma linha paralela (C) 

na região mais restrita do arco interno.  

Ao dividir o valor da linha C pela B, 

obtém-se o valor de CSI (%) [32]. 

 

 

Arch Index 

(AI) 

Traça-se a linha medial do pé (do centro 

do calcanhar ao centro da ponta inferior 

do segundo dedo do pé) e a linha j-k 

(entre o centro do calcanhar e a parte mais 

anterior da cabeça dos metatarsos). 

Divide-se a linha j-k em três porções (A-

antepé, B-médiopé e C-retropé) através 

de três linhas paralelas e perpendiculares 

a j-k. Dividindo a área de B pela área de 

(A+B+C) obtém-se AI [32], [34]. 

 

 

Tabela 4: Classificação do pé tendo em conta o valor do FPA [2], [32]. 

Classificação do pé Valor do FPA (º) 

Pé plano 0º - 29,9º 

Pé com o arco deprimido 30º - 34,9º 

Pé com o arco intermédio 35º - 41,9º 

Pé com arco normal 42º - 46,9º 

Pé cavo >47º 
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2.3 Desenvolvimento do arco longitudinal medial de crianças 

O desenvolvimento, e modificação do arco longitudinal medial é significativo durante o 

crescimento das crianças [2]. Quando se nasce possui-se o pé plano e a prevalência deste em 

crianças de 2-6 anos é de 37%-59,7% [35], [36] ou 21-57% [9]. Durante as primeiras semanas 

de vida, o arco é preenchido por uma almofada gorda que se mantém até à infância [37]. A 

anatomia do pé não revela diferenças entre pés de recém-nascidos e crianças nos últimos meses 

de colo [37]. 

Nos pés das crianças, os constituintes estruturais do MLA ainda não estão totalmente 

formados, e acentuam-se à medida que se aproximam da adolescência, pelo que não permitem 

o suporte adequado do peso. É possível que devido a uma anormalidade da função dos membros 

inferiores, o alinhamento do pé da criança seja afetado. Casos de pé plano podem ser admitidos 

como circunstâncias do desenvolvimento e situações de pé cavo são pouco frequentes e 

causados por transtornos neuromusculares [2]. 

Em idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos a prevalência de pé plano reduz para 

valores entre os 4% e os 19,1% [35]. Pensa-se que até aos 12 anos o pé se encontra em 

crescimento significativo, porém, não existe consenso entre autores quanto à idade em que o pé 

atinge a forma adulta, com a formação do MLA. Magee [4] admite que ocorre aos 2 anos; 

Hennig e Rosenbaum  [5] aos 6 anos; Donatelli e Wolf [6] entre os 6 e os 8 anos e para Forriol 

e Pascual [7] aos 9 anos [2]. Apenas 3% da população adulta apresenta pé plano [35], [36]. 

Tendo em conta este desenvolvimento do MLA, torna-se pertinente um cuidado quanto à 

avaliação deste arco plantar e da estrutura do pé nas idades jovens, para que se identifiquem e 

previnam precocemente situações patológicas futuras. 

 

2.4 Patologias e deformidade dos pés  

Encontrando-se o pé constantemente em contacto com uma superfície externa, fica sujeito à 

atuação permanente de inúmeras forças na sua superfície plantar. Deste modo, a sua 

funcionalidade pode ser afetada conduzindo ao aparecimento de alterações na distribuição 
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plantar e consequentemente ao aparecimento de patologias e deformidades plantares [1], [26]. 

De seguida irá ser feita uma abordagem a alguns tipos de patologias e deformidades do pé. 

2.4.1 Patologias  

• Pé Diabético 

As pessoas que desenvolvem a diabetes podem vir a sofrer de inúmeras complicações 

crónicas, nomeadamente o pé diabético, doença vascular cerebral, doença coronária, nefropatia, 

retinopatia, entre outras [38]. 

Segundo [1], designa-se por pé diabético o pé que exibe um estado fisiopatológico 

multifacetado, que consiste em manifestações de alterações anatomopatológicas e neurológicas 

periféricas, tais como neuropatia periférica, doença vascular periférica e ulceração. A 

neuropatia periférica é uma perturbação dos nervos sensoriais periféricos dos membros 

inferiores, que conduz a alterações sensitivas e motoras. A doença vascular periférica consiste 

na progressiva obstrução das artérias dos membros inferiores pela formação de placas de 

arteriosclerose, que originará dor severa, necrose e aparecimento de úlceras. A ulceração 

consiste na lesão cutânea em que, devido à rutura do epitélio, ocorre exposição dos tecidos mais 

profundos [1], [39]. 

O desenvolvimento de pé diabético é a principal causa do elevado número de amputações 

dos membros inferiores [1]. Segundo dados do relatório anual do observatório Nacional da 

Diabetes [40], o número total de amputações dos membros inferiores, por motivo de diabetes, 

tem registado um ligeiro aumento de 2011 até 2013, rondando os 1556 doentes neste último 

ano. Assim, torna-se essencial que as pessoas diabéticas tomem precauções quanto à prevenção, 

diagnóstico e tratamento de lesões do pé diabético, tomando cuidados com os pés, escolhendo 

de forma acertada o tipo de calçado e tendo acesso a palmilhas adaptadas ao seu caso [38]. 

• Artrite Reumatóide 

A artrite reumatóide (AR), ou artrite degenerativa, é uma doença autoimune, sistémica e 

inflamatória que causa dor, edema, rigidez e perda de função (progressiva) das articulações [1], 

[41]. 
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Segundo o Instituto Português de Reumatologia [41], calcula-se que atinja entre 50 a 60 mil 

pessoas em Portugal (não existindo dados concretos). Pode afetar pessoas de qualquer idade, 

nas mulheres surge entre os 30 e os 60 anos e nos homens um pouco mais tarde.  

A AR provoca mais frequentemente lesões a nível dos punhos e dedos e também, nos pés, 

ombros, joelhos, anca e coluna vertebral [41]. No caso do pé, a zona primeiramente afetada é o 

antepé, na zona das articulações metatarsofalângicas. O hálux vago, frequentemente conhecido 

como joanete, consiste num desvio lateral acentuado do dedo grande. O dedo em garra é uma 

deformidade onde ocorre “enrolamento” dos dedos sob a articulação média interfalângica. Por 

último, o dedo em malha caracteriza-se pela sobreposição dos dedos. As deformidades 

apresentadas originam uma alteração da forma natural e característica do pé, pelo que 

promovem modificações graduais da distribuição da pressão plantar. Daí o aparecimento de dor 

e úlceras plantares, bem como padrão de marcha anómalo [1]. 

• Doença Charcot-Marie-Tooth 

A doença de Charcot-Marie-Tooth caracteriza-se por ser uma doença neurológica hereditária 

que consiste na atrofia e fraqueza progressiva da musculatura dos membros inferiores [1]. 

Caracteriza-se por forças musculares desequilibradas e dor no pé, podendo originar casos de pé 

cavo e dedos em martelo [42]. 

• Paramiloidose 

Segundo [1], a paramiloidose, mais conhecida como doença dos pezinhos, é uma doença 

hereditária, crónica e progressiva. Caracteriza-se, principalmente, por alteração da 

sensibilidade, alterações musculares e da mobilidade, modificações nos reflexos e alterações 

tróficas. 

2.4.2 Deformidades plantares 

As deformidades plantares são classificadas de acordo com a curvatura do arco longitudinal 

medial do pé. O MLA pode ser classificado em arco alto, arco normal e arco plano e origina 

deformidades como o pé cavo, pé plano e pé varo, respetivamente. Os riscos de lesões 

provocadas por estes problemas plantares são distintos dependendo do tipo do MLA, pelo que 

é importante investigar qual a relação entre estes dois fatores, bem como identificar eficazmente 

o tipo de MLA, para ajudar no diagnóstico da patologia e no seu tratamento [9]. O presente 

trabalho focar-se-á no pé cavo. 
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2.4.2.1 Pé Plano ou Chato 

Designa-se por pé plano, ou pé chato, a alteração plantar que se caracteriza pelo 

rebaixamento do arco longitudinal do pé (Figura 5) [1], [43]. Segundo [24], pode desenvolver-

se um pé plano congénito ou achatamento dos arcos plantares, principalmente o longitudinal 

lateral, quando não acontece a formação dos arcos plantares durante a vida fetal. Por outro lado, 

os músculos e ligamentos, que intervêm no suporte dos arcos plantares, podem estar 

enfraquecidos (no caso do arco longitudinal interno) e/ou a fáscia plantar muito alongada [1], 

[43]. 

Devido à ocorrência de um achatamento do arco longitudinal do pé, há uma modificação 

quanto à conformação dos dedos do tarso, perdendo a forma em arco e assumindo a forma em 

linha reta. Uma vez que o pé não assume a mesma disposição, ou estrutura anatómica, a sua 

função não é desempenhada de igual forma no que diz respeito ao amortecimento [1], [30]. 

A prevalência de pé plano em crianças de 2-6 anos conduz a episódios de dor e a outras 

anormalidades, assim como a alterações no desempenho das tarefas físicas e na caminhada [9]. 

Estudos realizados [44], [45] demonstraram que crianças com esta deformidade evidenciam 

dificuldades na realização de tarefas e estão propensas a desenvolver distúrbios na marcha. 

Indivíduos com o pé plano apresentam maior risco de lesões de tecidos moles e dor generalizada 

nos joelhos [9]. 

2.4.2.2 Pé Cavo 

O pé cavo descreve uma deformidade do pé que evidencia um arco longitudinal medial 

excessivamente alto [42], [46]. Caracteriza-se por um encurtamento do pé, uma vez que o arco 

plantar sofre um aumento da curvatura (Figura 5) [1] e assim, uma área de contacto mais 

reduzida com a superfície [42]. Torna-se também um pé rígido e que não absorve choques [42]. 

Pode ocorrer de forma idiopática, quando a sua causa é desconhecida, ou de forma 

neurogénica, quando é originada devido a uma condição neurológica [42]. De referir que 50% 

dos pés cavos de origem neurológica se devem à doença de Charcot.Marie-Tooth [42], [47]. 

Pode ocorrer em ambos os pés, em cerca de 8-15% da população [42], [48], e é comum em 

indivíduos que apresentem dor no pé [42], [49]. Supõem-se que a maioria dos pacientes com 
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pé cavo, e que apresenta dor no pé, tenha pé cavo de origem idiopática. Segundo um estudo 

realizado por Joshua Burns [42], indivíduos com pés cavo tanto de etiologia idiopática como 

neurológica demonstraram evidência de maior dor no pé (60%) comparativamente com 

pacientes com pé normal (23%). No entanto, são ainda poucas as informações acerca da 

prevalência e/ou mecanismo de dor nos pés em situações de pé cavo, apesar de a origem do 

problema envolver pressões plantares excessivas em determinada zona do pé [42]. Indivíduos 

que apresentem este tipo de arco/pé estão mais predispostos a lesões ósseas [9]. 

Figura 5: Pisada e organização musculosquelética do pé normal, pé cavo e pé plano. (a) [50] e (b) [51]. 

 

2.4.2.3 Pé Varo e Pé Valgo 

Designa-se por “pé varo” a deformidade, também conhecida por pé invertido, na qual ocorre 

uma variação da posição normal do pé. Nesta deformidade, a região plantar permanece voltada 

para dentro e para trás, e a parte dorsal para fora e para a frente, sendo o apoio efetuado e 

apoiado na borda lateral do pé (Figura 6) [1].  

O “pé valgo” distingue-se por de abdução do antepé e abaixamento da borda medial do pé. 

Visualmente verifica-se uma inclinação dos calcanhares para fora e dos tornozelos para a parte 

de dentro (Figura 6) [1]. 

Figura 6: Pé varo (à esquerda) [1], [52] e pé valgo (à direita) [1]. 

(b) (a) 
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3 Distribuição da pressão plantar, métodos de medição e análise  

No presente capítulo irá ser feita, primeiramente, uma referência aos fatores que influenciam 

a distribuição da pressão plantar. De seguida, realizar-se-á uma abordagem a alguns estudos já 

realizados quanto à sua análise, em indivíduos com deformidades plantares e com o pé normal. 

Por fim, serão apresentadas as técnicas de medição e os sistemas de medição, bem como a 

plataforma e software utilizado no presente estudo.  

 

3.1 Introdução 

O pé encontra-se propenso à ação constante de diferentes forças durante o contacto com 

diferentes superfícies de apoio, facto que compromete a sua função e pode alterar a distribuição 

da pressão plantar. Como consequência, podem ocorrer movimentos anormais que originarão 

patologias ou deformidades, as quais já foram abordadas no ponto 2.4 [1], [26]. 

De forma a tentar solucionar esta problemática, o estudo da distribuição da pressão plantar 

tornou-se um parâmetro muito utilizado na área da saúde, para caracterização do pé e da sua 

função/biomecânica. Também é muito utilizada no estudo da forma como a função do pé se 

altera tendo em conta o crescimento esquelético à medida que a idade evolui, e de acordo com 

o controlo motor e maturação da marcha [53]. A análise deste parâmetro possibilita também a 

recolha de informações sobre a função do tornozelo durante a marcha, dados sobre possíveis 

distúrbios músculo-esqueléticos e neurológicos e padrões de carga [9]. 

Através do estudo da pressão plantar é possível: 

• Detetar e estudar diversas patologias e deformidades plantares e investigar o efeito 

de tratamentos e cirurgias. Com a deteção de valores anormais é possível prever ou 

assumir a possibilidade do desenvolvimento futuro de determinada patologia [1], 

[54]. 

• Efetuar a comparação de informações entre indivíduos saudáveis, ou entre grupos de 

controlo, e indivíduos com alguma patologia ou deformidade. 

• Averiguar a influência no controlo postural em indivíduos com alguma patologia. 
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• Investigar possíveis soluções de melhoramento da pressão na planta do pé (em casos 

de valores anormais de pressão plantar), através da modificação do design do calçado 

e do recurso a ortóteses plantares [1]. 

A avaliação geral do pé entre a infância e a adolescência é essencial e pertinente, no sentido 

que torna possível a deteção precoce de possíveis lesões que, caso não sejam intervencionadas 

de imediato, podem tornar-se mais graves futuramente. Esta avaliação possibilita a intervenção 

rápida, com fins corretivos e terapêuticos, com o auxílio de métodos e técnicas posturais, como 

a análise da distribuição da pressão plantar [9]. 

Concluindo, admite-se que o estudo da pressão plantar é uma mais-valia para o 

conhecimento estrutural e biomecânico do pé e um bom auxiliar na execução de diagnósticos 

permitindo a prevenção e tratamento das inúmeras patologias e alterações posturais [1]. Deste 

modo, os estudos realizados visam aperfeiçoar técnicas e/ou metodologias que possibilitem a 

avaliação da distribuição plantar de forma precisa e aprofundada [55]. 

 

3.2 Fatores que influenciam a distribuição da pressão plantar 

A distribuição da pressão plantar pode ser influenciada por diversos fatores, entre os quais, 

a fase de crescimento [54], o sexo/género, a massa corporal, a estrutura anatómica do pé [56], 

os desajustes posturais, a atividade física, a carga de mochilas escolares [54], [56] e a velocidade 

de caminhada [56]. 

O Homem passa por diversas fases de desenvolvimento nas quais ocorrem modificações 

estruturais e morfológicas específicas. Por exemplo, entre a infância e a adolescência verifica-

se um aumento da massa gorda e a fase da adolescência caracteriza-se por uma panóplia de 

alterações, entre elas, um brusco e contínuo crescimento em estatura, provocando 

desproporcionalidade dos membros, e a maturação. A relação entre estes acontecimentos e a 

distribuição plantar não é totalmente clara, mas considera-se que estes eventos podem modificar 

a distribuição da pressão plantar [54]. 

A obesidade causa uma constante sobrecarga no sistema locomotor, e consequente aumento 

de pressão e forças que atuam no pé originando desordens ou alterações posturais [54]. Aliando 

fases de crescimento e maturação, com o excesso de peso, considera-se que há influência no 



Capítulo 3 – Distribuição da pressão plantar, métodos de medição e análise 

29 

padrão do pé e da carga suportada, em crianças e adolescentes [57]. Um estudo realizado por 

[58] que compara crianças com o peso normal e obesas, corrobora este facto ao demonstrar que 

a obesidade infantil pode influenciar a distribuição da pressão plantar bem como a estabilidade 

na marcha, uma vez que há sobrecarga da estrutura do pé. Através deste estudo de [58], 

realizado em crianças obesas e não obesas, verificou-se a prevalência de um aumento do pico 

de pressão plantar no calcanhar, metatarsos e dedos nas crianças obesas, e [59] apurou que um 

aumento no pico de pressão plantar no médiopé e no 2º e 5º metatarsos em crianças com excesso 

de peso e obesas, comparativamente com crianças com peso normal. Através de testes estáticos, 

verifica-se uma maior carga no pé em crianças obesas do que em crianças não obesas; e o 

mesmo acontece em estudos dinâmicos, maior área de contacto do pé e maior carga no pé [60]. 

Em fase adulta, a obesidade provoca modificações no padrão de marcha e dor nos pés, estando 

mais propensos a sofrer lesões. Em suma, são previsíveis valores elevados de pressão plantar 

em pessoas com maior massa corporal independentemente da idade e do género [57]. 

Durante a fase de criança, a morfologia do pé encontra-se em constante mudança, aquando 

da maturação, sendo evidentes as diferenças existentes entre géneros [57]. Relacionando a 

morfologia do pé com a obesidade, um estudo efetuado por [61], demonstrou a ocorrência de 

um aumento no índice de Chippaux-Smirak, característico de um pé com arco longitudinal 

reduzido, ou arco plano, em crianças obesas comparativamente com os valores obtidos em 

crianças com peso normal [57]. Um estudo mais recente do mesmo autor relatou a associação 

do aumento da pressão plantar ao nível de atividade física das crianças [62]. 

No que diz respeito à atividade física, há evidências de que a distribuição do pico de pressão 

plantar se relaciona negativamente com a mesma, em crianças entre os 3 e os 5 anos [63]. 

Investigações realizadas [64] em 65 crianças obesas e com sobrepeso e 65 crianças com peso 

normal, com idades entre os 6 e os 13 anos, mostram um maior pico de pressão plantar em 

crianças obesas e com sobrepeso, a transportar mochila, comparativamente às crianças com 

peso normal. 
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3.3 Relação e/ou influência de deformidades do pé na pressão plantar 

A distribuição da pressão plantar encontra-se relacionada com as diferentes deformidades 

do pé, e são inúmeras as investigações levadas a cabo para entender melhor esta ligação [9]. 

3.3.1 Pé Normal 

A distribuição da pressão plantar em pés normais ainda não é consensual. Segundo um 

estudo de [65] e acerca deste tema, o pé normal apresenta as cargas distribuídas uniformemente 

entre o antepé e o retropé e outro autor [66] assume que existe uma proporção de três partes no 

antepé e cinco partes no retropé [67]. Em contrapartida, estudos mais recentes realizados por 

Martínez [68] demonstram que o pé normal apresenta pressão plantar mais elevada no calcanhar 

do que no antepé, mas sem atingir os padrões já descritos. O segundo e terceiro metatarso 

localizados no antepé evidenciam cargas mais elevadas [67]. 

3.3.2 Pé Cavo 

O pé cavo, como já referido no ponto 2.4.2.2, apresenta uma elevação do arco longitudinal 

medial, o que provoca uma redução da área de pressão e assim, a presença de áreas de pressão 

plantar elevadas. O facto das cargas se encontrarem distribuídas incorretamente pode originar 

problemas e/ou patologias, e dor no pé, bem como em outras zonas do corpo [67].  

Existem dados contraditórios sobre a distribuição de pressão plantar nos casos de pé cavo, 

comparativamente ao pé normal, pelo que a sua natureza ainda não é totalmente clara. É 

importante investigar e estabelecer quais são os valores de referência normais de modo a 

entender quais os padrões que estão mais sujeitos a desenvolver patologias [67] Rosenbaum 

[69] relatou evidência de pressão plantar baixa no médio-pé, Cavanagh [70] demonstrou 

pressão elevada no retropé e no primeiro metatarso enquanto Metaxiotis [71] verificou uma 

pressão mais elevada no médio-pé e mais reduzida no retropé [42]. A área do pé que possui 

pressão plantar mais elevada é o antepé [67]. Segundo Fernández-Séguin [67], que realizou um 

estudo de comparação entre pé cavo e pé normal, os indivíduos com pé cavo demonstraram 

uma redução quanto à área de suporte de peso do pé e um aumento de pressões em todas as 

áreas do antepé, exceto o 5º metatarso. 
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3.4 Técnicas de medição para o estudo da distribuição da pressão plantar 

Segundo [72], foi no ano de 1882, que Beeley executou e documentou a primeira tentativa 

de estudo da distribuição da pressão plantar. A experiência consistiu em colocar os indivíduos 

descalços sobre um saco preenchido com gesso tendo como pressuposto que quanto mais 

profunda fosse a impressão deixada pelo pé maior era a pressão plantar. No entanto, a impressão 

no gesso apenas dava conta da forma de cada pé [55]. 

A partir daí, as investigações nesta área visam a descoberta e o aperfeiçoamento de novas 

técnicas no sentido de realizar o estudo e diagnóstico da distribuição plantar de forma mais 

eficaz. As técnicas de medição podem ser agrupadas, tendo em conta o seu modo de 

funcionamento, em acumulativas, óticas e eletromecânicas (Tabela 5) [55]. 

 

Tabela 5: Definição e exemplos de técnicas de medição [55]. 

Técnica Definição Exemplos 

Técnica 

acumulativa 

Análise qualitativa da pressão 

plantar por impressão. 

- Técnica de footprint 

- Técnica baseada em 

microcápsulas 

Técnica ótica 
Análise de informação visual para 

concluir sobre a pressão plantar. 

- Técnica baseada na 

fotoelasticidade de um material 

- Técnica “Textured Mat 

Cinematography” 

- Técnica de podoscopia 

- Técnica baseada na reflexão 

crítica da luz 

Técnicas 

eletromecânicas 

Recurso a sensores de forma isolada 

(para medição da pressão local) ou 

em grupo sob a forma de matriz 

(para medição da pressão ao longo 

de toda a superfície plantar). 

- Force Sensitive Resistor (FSRS) 

- Transdutores capacitivos 

- Hidrocélulas 
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3.4.1 Sistemas de medição  

Através dos métodos indicados anteriormente construíram-se sistemas de medição, as 

palmilhas e as plataformas de pressões. Ambos apresentam características que os tornam 

aplicáveis em situações diferentes bem como algumas divergências [55]. 

Os sistemas de medição são constituídos por três componentes base: um sistema de 

aquisição, um computador e um monitor [55], podendo conhecer-se as suas funções e 

características através da Tabela 6. 

 

Tabela 6: Funções e algumas características dos componentes base do sistema de medição [55]. 

Componente Função e características 

Sistema de 

aquisição 

• Engloba um sensor discreto ou uma matriz de múltiplos sensores. 

• Realiza a medição da força aplicada em cada sensor no momento 

do contacto do pé com a superfície. 

- A divisão do valor da força (F) pela área do sensor (A) 

corresponderá à magnitude da pressão plantar (P). 

Computador 

• Função de armazenamento, processamento e análise dos dados. 

• O processamento consiste na divisão do pé em regiões 

anatómicas, através de algoritmos, e posterior definição e 

associação a uma gama de cores consoante a magnitude da 

pressão plantar (variam consoante o software). 

- Classificação de cores usual associa o vermelho às áreas de 

maior pressão e o azul às áreas de menor pressão. 

Monitor • Função de visualização dos dados recolhidos e sua análise. 
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Figura 7: Exemplo de medição da distribuição da pressão plantar e respetiva classificação de cores [73]. 

 

3.4.1.1 Sistema de palmilha 

O sistema de palmilha, ou sistema de sensor no sapato, Figura 8, consiste num grupo de 

sensores flexíveis e incorporados no sapato, que é capaz de se ajustar à forma do pé e permite 

a monitorização de cargas entre o pé e o sapato durante as diferentes atividades do dia-a-dia 

[55], [74].  

Os mais recentes sistemas de palmilha transmitem os dados recolhidos via Wireless, via 

Bluetooth ou através de um cartão de memória, para um computador. No entanto, inicialmente 

este sistema necessitava de cabos de ligação o que condicionava os movimentos e a realização 

de tarefas [55]. Apresentam-se, na Tabela 7, algumas das vantagens e desvantagens deste 

sistema de medição.  

 Figura 8: (a) Sistema de sensor de pressão plantar Pedar ® Novel [74], [75] e (b) Sistema F-Scan ® por 

Tekscan [76]. 

Tabela 7: Principais vantagens e desvantagens do sistema de palmilha[55], [74]. 

(a) (b) 
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Vantagens Desvantagens 

Sistema flexível e portátil, com o qual é 

possível analisar o comportamento da 

distribuição plantar em diferentes atividades 

diárias, em vários tipos de marcha, calçado e 

terrenos [74]. 

Pouco tempo de vida, causado pela sua fina 

estrutura e por estar continuamente a ser 

colocada e retirada do sapato, entre outros 

fatores [55]. 

Permite a gravação de todo o ciclo de marcha 

em apenas uma medição e a análise dos 

vários passos adquiridos [55].  

Possibilidade de alteração do atrito, entre o 

calçado e o pé, provocado pela superfície de 

revestimento [55]. 

Sistema discreto (inserido no interior do 

sapato) [55]. 

Tempo de operação limitado ao sistema de 

memória [55]. 

Permite criar soluções para o melhoramento 

da distribuição da pressão plantar: recurso a 

ortóteses plantares ou alteração do design do 

calçado; e posterior avaliação da sua eficácia 

[55] . 

Desempenho dos sensores pode ser 

comprometido devido a fatores como o 

calor/suor, facilidade de se enrugar, carga 

permanente e contínua, e por estar num 

ambiente fechado e propenso a falhas 

mecânicas [55]. 

 

Reduzida resolução espacial dos dados 

comparativamente ao sistema de plataforma, 

causada pelo menor número de sensores [74]. 

  

3.4.1.2 Plataforma (de pressões plantares) 

No que diz respeito às plataformas de pressão (Figura 9) estas engobam um conjunto de 

sensores, organizados sob a forma de matriz e de forma plana, com o intuito de realizar e 

analisar a marcha normal. Através deste sistema é possível a execução de estudos estáticos e 

dinâmicos da distribuição da pressão plantar [74]. 
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O princípio base do seu funcionamento consiste em colocar o pé em contacto com a 

plataforma e através de um computador conectado à mesma, ocorre o registo da força gerada 

durante a passada, a sua duração, bem como a quantidade de sensores estimulados [55]. 

A Tabela 8 expõe as principais vantagens e desvantagens do uso de plataforma de pressões 

e a Figura x apresenta alguns exemplos de plataformas. 

 

Tabela 8: Principais vantagens e desvantagens das plataformas de pressões [55], [74]. 

Vantagens Desvantagens 

Facilidade de uso devido à plataforma ser 

plana e estacionária [74]. 

Necessidade de familiarização do paciente, uma 

vez que este, ao saber a localização da 

plataforma pode alterar o padrão normal de 

marcha [74].  

Grande resolução do sistema devido à 

grande quantidade de sensores que o 

constitui [55]. 

Dificuldade em percorrer a 

plataforma/passadeira e realizar o contacto com 

a mesma, por parte de pacientes com patologias 

que influenciam a sua coordenação [55]. 

Possibilita analisar a interação pé-solo 

[55]. 

Mantém-se no mesmo local, não permitindo a 

avaliação da pressão plantar em diferentes 

atividades do dia-a-dia [55] 

 
Impedimento da avaliação da influência do 

design do calçado e do recurso a ortóteses [55] 

 

Necessidade de execução de várias medições 

separadas na análise da distribuição plantar 

dinâmica, podendo ser afetadas pelo paciente 

[55]. É essencial que o pé contacte com o centro 

da área de deteção para uma leitura precisa [74]. 
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 Figura 9: Plataforma de avaliação das pressões plantares de (a) emed ® de Novel e de (b) Zebris Medical 

GmbH [74]. 

 

3.4.1.2.1 Plataforma Estabilométrica Podoprint da Namrol® Print e respetivo 

software 

A plataforma estabilométrica Podoprint (Figura 10) foi a plataforma utilizada no presente 

estudo, e consiste numa plataforma de inúmeros sensores de última geração e extremamente 

sensíveis, onde a pessoa é posicionada. Permite uma rápida, acessível e precisa avaliação das 

pressões plantares e outras informações essenciais à mesma [77]. 

 Figura 10: (a) Plataforma estabilométrica Podoprint da Namrol® Print [78] e (b) exemplo de medição da 

distribuição da pressão plantar para o presente estudo. 

Nesta plataforma podem realizar-se tanto análises estáticas, como dinâmicas ou de 

posturologia. 

No caso da análise estática, obtém-se uma imagem da distribuição das pressões plantares 

dos dois pés do paciente, bem como as superfícies de apoio e peso. Pode também examinar-se 

a morfologia da marcha, obter gráficos de análise e realizar comparações entre exames [77]. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Quanto à análise dinâmica, esta permite uma avaliação da progressão do pé na plataforma 

Podoprint, e consiste em duas medidas, uma para cada pé. A captação de imagens do pé é 

realizada com uma frequência de alta resolução, mais precisamente de 100 imagens por segundo 

[79]. Através desta modalidade de avaliação podológica é possível analisar a distribuição de 

pressões plantares, os apoios realizados pelo pé, o peso, a superfície e massa bem como a 

localização do centro de gravidade, do apoio e da superfície de cada pé. Podem obter-se 

imagens em 2D ou 3D e a escala de impressão é de 1/1 [77].  

O software Podoprint permite também, com o auxílio de uma câmara de vídeo, estudar a 

análise dinâmica por vídeo, em tempo real, e sincronizar com as imagens captadas da 

plataforma. Desta forma, o estudo da distribuição de pressões plantares será ainda mais preciso 

permitindo também analisar, posteriormente a colorimetria com a imagem do pé a passar, por 

hora, na plataforma [79]. 

Quanto ao estudo de posturologia, neste software é possível realizar captações de 30 

segundos (300 imagens), para visualizar as possíveis alterações de postura que o paciente 

apresente [79].  

O sistema está equipado com auto-calibração, pelo que não é necessário proceder a qualquer 

calibração por parte do utilizador durante o tempo útil do aparelho. A plataforma possui uma 

única conexão USB, que permite efetuar a ligação da plataforma ao software correspondente, 

através de qualquer computador [77]. 

O software Podoprint permite ao utilizador criar uma ficha para cada paciente, introduzir os 

dados pessoais do mesmo, nomeadamente nome, peso, altura, número de calçado e patologias 

que possa ter. Após o paciente estar devidamente posicionado, com os pés alinhados e com o 

calcanhar ao mesmo nível, é tirada a “fotografia”. A partir daí, e com o auxílio do software 

Podoprint, é possível visualizar, interpretar, modificar e imprimir todos os testes efetuados. 

Desta forma, consegue-se aferir de maneira simples e acessível, os parâmetros mais relevantes 

para a análise podológica do paciente [77].  
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3.5 Parâmetros standard no estudo da pressão plantar 

Os parâmetros mais relevantes para um estudo completo da distribuição da pressão plantar 

são: 

• O pico de pressão – corresponde aos máximos de pressão recolhidos por cada sensor; 

• A curva do pico de pressão – é a curva apresentada sob a forma de gráfico cartesiano 

que corresponde às pressões máximas obtidas ao longo de toda a medição; 

• O impulso, ou integral de pressão-tempo – ou impulsos que dizem respeito à área 

delimitada pelos gráficos de pressão-tempo; 

• O centro de pressão – corresponde ao ponto de aplicação do vetor da força vertical de 

reação ao solo;  

• A área de contacto – área da região da superfície plantar do pé que entra em contacto 

com os sensores da plataforma [55]. 
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4 Ortóteses Plantares 

Neste capítulo será feita uma abordagem às ortóteses em geral, e em mais pormenor, as 

ortóteses para o pé (FO). Primeiramente será realizada uma análise quanto ao estado da arte. 

Posteriormente, efetuar-se-á uma referência quanto às definições, funções, vantagens e 

desvantagens bem como à classificação usada para os vários tipos de ortóteses. Por último, 

apresentar-se-ão os materiais usualmente utilizados na produção de ortóteses plantares bem 

como exemplos de estudos acerca da influência do seu uso em diversas patologias. 

4.1 Estado da arte 

As ortóteses apareceram há milhares de anos, como forma de adaptação e por motivos 

funcionais. Começaram a ser utilizadas no Antigo Egipto, no tratamento de fraturas e à base de 

folhas, cascas de árvores, cana e bambu [22]. Com o passar do tempo e há medida das 

necessidades de utilização, como por exemplo em guerras para proteção dos combatentes [22] 

e encobrimento de deformações [80], as ortóteses foram sendo melhoradas em questão de 

técnicas de fabricação, funcionalidade e materiais, como a madeira, tecido, couro [81], metal, 

seguindo-se o alumínio [80] e nos últimos 60 anos, materiais termoplásticos e 

termoendurecíveis, plásticos espumados e polímeros viscoelásticos [81]. Atualmente, existe a 

preocupação de aliar o conforto e a estética à funcionalidade da ortótese, e à possibilidade do 

recurso a vários materiais [22]  

4.2 Definição 

A palavra ortótese tem origem na palavra grega orthósis, sendo esta por vez formada pela 

palavra orthós e o sufixo -sis. Orthós refere-se a reto ou direito, enquanto o sufixo -sis significa 

ação, estado ou qualidade. Deste modo, osthósis diz respeito à ação de endireitar, retificar, de 

tornar reto [22]. 

De acordo com a Organização Internacional para a Normalização (ISO – Internacional 

Organization for Standardization) (ISO 8549-1:1989), uma ortótese é definida como “um 

dispositivo externo usado para modificar as características estruturais e funcionais dos sistemas 

esquelético e neuromuscular” [82]. A mesma organização define também ortótese como sendo 

“um dispositivo aplicado externamente a uma zona/parte do corpo e que melhora a sua função”. 
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As ortóteses para o pé podem ser denominadas apenas plantares/planares ou ortóteses 

plantares. 

4.3 Classificação/Nomenclatura 

As ortóteses podem ser divididas em ortóteses para o tronco, para o membro superior e para 

o membro inferior, sendo entre elas agrupadas tendo em conta a porção, ou porções, envolvidas 

[12]. Deste modo, as ortóteses direcionadas para o membro inferior podem ser classificadas de 

acordo com a Tabela 9. O presente trabalho focar-se-á nas ortóteses para o pé (Figura 11).  

Tabela 9. Classificação das ortóteses direcionadas para o membro inferior, e suas principais funções [12], 

[83]. 

Sigla Denominação Principais funções 

FO 
Foot orthosis 

 
Ortótese para o pé 

AO 

Ankle orthosis 

Usada em desporto. 

Limita parcial ou totalmente a 

mobilidade do tornozelo, conseguindo 

manter as estruturas anatómicas 

convenientemente dispostas [12], [83]. 
Ortótese para o tornozelo 

KO 
Knee orthosis Fornece suporte e alinhamento ao 

joelho [83]. Ortótese para o joelho 

HO 
Hip orthosis Ajuda no controlo do movimento da 

anca [83]. Ortótese para a anca 

AFO 

Ankle-foot orthosis 

Auxiliam no alinhamento, na 

movimentação [83] e no melhoramento 

da estabilidade [12] das porções que 

incluem, influenciando todo o corpo 

[83]. Ajudam a evitar deformidades do 

tornozelo e do pé [12]. 
Ortótese para o tornozelo e pé 

KAFO 

Knee-ankle-foot orthosis 
Permitem a manutenção do 

alinhamento e movimento e ajudam no 

controlo das instabilidades do membro 

inferior [83]. 

Ortótese para o joelho, tornozelo 

e pé 
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Sigla Denominação Principais funções 

HKAFO 

Hip-knee-ankle-foot orthosis 
Fornece estabilidade às porções 

envolventes: anca, parte inferior do 

tronco e extremidades [83]. 
Ortótese para a anca, joelho, 

tornozelo e pé 

Figura 11: Exemplos de ortóteses plantares [12]. 

 

4.4 Funções 

De acordo com a informação fornecida pela ISO, as principais funções ou objetivos do uso 

de uma ortótese são “suportar e estabilizar segmentos ou articulações que se encontram frágeis 

ou paralisados; limitar ou aumentar o movimento através das articulações; controlar 

movimentos anormais e suavizar ou aliviar da carga os segmentos distais” [82].  

Tendo em conta [12], as ortóteses do membro inferior, ou seja, para o pé, tornozelo, joelho 

e anca, têm como função ajudar no aperfeiçoamento do controlo do movimento, auxiliar na 

estabilização da marcha, atuar na redução da dor através da transferência de carga para outra 

área, e intervir na correção de deformações flexíveis e/ou na prevenção da progressão de 

deformidades fixas. 

De forma mais específica, segundo [12] as ortóteses plantares possuem como principais 

finalidades, a manutenção da correta postura dos pés, de modo a corrigir o alinhamento de 

outras articulações do membro inferior, e a diminuição da dor durante a posição ortostática e a 

marcha. De acordo com [11], as ortóteses para o pé são utilizadas também com os propósitos 

de reduzir a transmissão de cargas plantares elevadas (força e pressão) das proeminências 

ósseas plantares e proteger o pé. O mecanismo de transferência de cargas, através de palmilhas 

maleáveis e moldáveis que acomodam as proeminências ósseas, baseia-se na sua distribuição 

sobre uma área de superfície mais ampla, o que reduz o pico de pressões de carga em regiões 
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de alta pressão e reduz o risco de ulceração [11]. Outro dos objetivos das palmilhas centra-se 

na reorganização do tónus dos músculos e na manutenção da postura corporal através de 

reflexos de correção. A reorganização do tónus muscular é conseguida através de uma 

estimulação de regiões específicas da planta do pé, que reposicionará a nivelamento da pélvis 

e assimetrias musculares da coluna vertebral. É através de fragmentos incorporados nas 

palmilhas, como cunhas, barras, meias-luas e calços, que se dá a ativação dos recetores da 

região plantar pretendida a que se promove a reprogramação corporal [17]. 

As palmilhas são aplicadas com intenção de prevenir, tratar ou manter/controlar uma ampla 

gama de situações, nomeadamente no desporto, para auxiliar a ter um bom desempenho, em 

ambiente de trabalho, para reduzir sintomas provocados por este devido a uma longa posição 

ortostática, e em situações de distúrbios músculo-esqueléticos do pé e da periferia [11], [84]. 

De salientar como exemplos, a terapêutica de úlceras plantares em pacientes diabéticos, o 

melhoramento do desempenho da marcha em crianças com paralisia cerebral e casos de artrite 

reumatoide, entre outros [10], [11], [84]. De forma mais precisa, são apropriadas em situações 

de úlceras, calosidades, para suporte dos arcos longitudinal e transversal do pé e no alívio de 

zonas de pressão dolorosas [12]. 

4.5 Requisitos das Ortóteses Plantares 

As ortóteses plantares necessitam de possuir determinadas características essenciais, e 

consequentemente, os materiais utilizados no fabrico e/ou conceção das mesmas também 

devem estar de acordo com essas exigências, de modo a conferirem um bom desempenho e/ou 

um tratamento eficaz. De acordo com [85], as principais características que os materiais usados 

em ortóteses são a força, rigidez, durabilidade, densidade, resistência à corrosão e facilidade de 

fabricação. Por outro lado, [86], considerou a biocompatibilidade, a durabilidade, a simulação 

de propriedades mecânicas do tecido mole, o conforto, o custo e as propriedades de distribuição 

de pressão como as características principais a ter em conta. 

As propriedades mecânicas do material à medida que se deforma, sob o efeito das cargas 

aplicadas é uma das propriedades descritas na análise de palmilhas. É também importante dar 

atenção à dissipação da força, ou à relação entre a força de entrada versus a força de saída 

(proporção da força não transmitida à superfície plantar do pé). Pretende-se, concretamente, 

que o material atue como um amortecedor, ou distribuidor de carga, para que permita a redução 
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de pressões plantares [11]. No caso do pé de diabéticos, como exemplo, as pressões plantares 

excessivas e/ou repetitivas numa determinada área do pé têm vindo a ser relacionadas com a 

formação de úlceras [87], [88]. Deste modo, ao aplicar uma palmilha pretende-se, 

principalmente, que esta seja capaz de redistribuir as cargas e aliviar as áreas do pé que possuam 

pressão plantar máxima, ajudando no tratamento e prevenção deste problema [87], [88]. 

A resiliência, propriedade que permite o material absorver energia e recuperar a mesma 

energia após retirada a carga sem qualquer deformação, deve também estar presente numa 

ortótese. Pretende-se que os materiais utilizados evidenciem baixos valores de resiliência, uma 

vez que a ortótese tem de ter elevada capacidade de absorção de energia sem deformar. 

Denominam-se por materiais de elevada resiliência, aqueles que apresentem um valor superior 

a 50% [89]. 

A dureza do material também deve ser um fator a ter em consideração nas ortóteses, uma 

vez que confere uma maior resistência e consequentemente, maior proteção do pé (em casos de 

perfuração devido a um prego, por exemplo) [89].  

Porém, ainda são limitadas as informações acerca das propriedades mecânicas dos materiais 

usados nas palmilhas [11] 

No que diz respeito ao peso das palmilhas, é necessário ter em conta que os materiais que as 

constituem devem ser o mais leve possível, e deste modo, o menos denso possível e que, 

simultaneamente, esta propriedade não altere os outros requisitos mencionados [89]. 

 Outro dos requisitos é que as ortóteses sejam o mais confortáveis possível, pelo que a 

flexibilidade irá também ser um fator importante uma vez que quanto mais flexível mais 

adaptável será para o pé. Pressupõe-se então, que os materiais deverão evidenciar valores de 

tensão de compressão reduzidos. A elasticidade dos materiais da palmilha relaciona-se com a 

flexibilidade, e é inerente aos valores do módulo de Young bem como à rigidez do material. 

Pretende-se que os materiais apresentem um valor do módulo de Young reduzido, uma vez que 

quanto menor for este valor, mais elásticos e maleáveis são. À medida que a rigidez aumenta, 

a capacidade de resistir a deformações elásticas também aumenta. A tensão de cedência deverá 

ser elevada de modo a ser mais difícil atingir e evitar deformações irreversíveis. A Figura 12 

apresenta curvas de carregamento de ensaio de compressão de diversos materiais utilizados em 

ortóteses, nomeadamente, três espumas poliméricas de co-polímero de etileno (ethylene) e 
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acetato de vinilo (EVA - Ethylene-vinyl acetate), duas de polietileno (PE – polyethylene) e de 

poliuretano (PU – poliurethane) e ainda um elastómero (NOENE), testados num estudo de [89]. 

Outra característica essencial é a capacidade de absorver a humidade da planta do pé e do 

ambiente do calçado, para que impeçam a colonização de fungos e bactérias e em casos 

específicos, como as úlceras plantares, evitem a sua proliferação [89]. 

Figura 12: Comparação de curvas de carregamento do ensaio de compressão [89]. 

 

4.6 Tipos de ortóteses plantares e materiais utilizados 

As ortóteses plantares podem ser classificadas em pré-fabricadas e personalizadas e 

personalizadas por medida [81], [90], no entanto existe controvérsia quanto a este assunto. 

Define-se como pré-fabricada quando a palmilha é produzida em larga escala [91] e possui um 

contorno genérico [92], ajustando-se à forma genérica do pé [91] e tendo como finalidade a 

aplicação no paciente sem qualquer alteração [90]. Englobam uma vasta gama de palmilhas, 

suportes de arco plantar e cunhas planas individuais, assim como palmilhas que reproduzem as 

características físicas das ortóteses plantares personalizadas [91]. As palmilhas personalizadas 

consistem num dispositivo pré-fabricado ao qual se adiciona, por exemplo, uma almofada 

metatarsiana ou uma elevação do calcanhar. Uma ortótese personalizada por medida é 

elaborada a partir do modelo do pé, que é obtido através de um método tridimensional de 

impressão, sendo uma ortótese individualizada [90]. 

Às ortóteses podem ser adicionados elementos como: 

• Elevações almofadadas - apoio dos arcos longitudinais; 
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• Barra retrocapital – Distribuidor de carga na zona das cabeças dos metatarsos; 

• Almofada central – Promove a descarga da zona atrás das cabeças dos metatarsos; 

• Orifício central – Preenchido com espuma promove a descarga na zona do calcanhar; 

• “Talonette” – Espécie de cunha no calcanhar que o eleva e protege as estruturas 

inerentes [12]. 

No uso clínico, de modo a ser mais funcional e dependendo do tipo de ação que se pretende, 

as FO podem consistir numa conjugação de diferentes materiais, tanto as pré-fabricadas como 

as de prescrição elaboradas à medida [11], [12]. Dependendo do material que as constitui, 

podem ser classificados em moles (látex, silicone, poliuretano), semi-flexíveis (conglomerados, 

resinas) e rígidas (duralmínio, fibra de carbono) [12].  

Espumas de polietileno, com os nomes comerciais de Plastazote (Figura 13), Evazote e Pelite 

(elaborada por Bakalite Xylonite LTD, (BXL) UK), espumas de células abertas ou poliuretano, 

com o nome de Poron (elaborada por Roges Corporation, Rogers, CT), neoprene, com os nomes 

comerciais de Spenco (elaborada por Spenco Medical Corporation, Waco, TX), e polímeros 

viscoelásticos do tipo gel, como o silicone (Figura 13), são exemplos de materiais moles. O 

silicone possui a capacidade de absorção ao choque, devido às boas propriedades viscoelásticas. 

As espumas de polietileno não são tóxicas, apresentam resistência a produtos químicos e 

fluidos, e à luz, são moldáveis quando aquecidas a temperaturas adequadas, são laváveis e 

impedem o crescimento de bactérias [90]. As espumas de poliuretano não são moldáveis ao 

calor, são elásticas, amortecedoras, inodoras e laváveis. Permitem a redução de pressão de 

forças estáticas ou dinâmicas e a transmissão da transpiração para longe do pé. 

Comparativamente a espumas de polietileno (como a Plastazote) que possuem tendência a 

comprimir permanentemente, as espumas de poliuretano revelam estabilidade de forma, e após 

carga permanente conseguem voltar à posição inicial. O neoprene permite amortecimento e 

absorção ao choque. O neoprene denominado por Spenco possui a capacidade de absorver 

forças verticais e é apropriado na prevenção de úlceras, uma vez que permite a redução do 

aumento de pressão plantar. Em contrapartida, este material retém o calor e a humidade [90]. 

Como materiais semi-flexíveis pode considerar-se o couro e os materiais de cortiça, sendo 

possível afirmar que apesar destes materiais serem ligeiramente maleáveis fornecem suporte 

funcional ao pé [90].  
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Quanto aos materiais rígidos, entre os quais os plásticos acrílicos e os polímeros 

termoplásticos, são os que apresentam maior durabilidade e maior capacidade de apoio dos três 

tipos de materiais usados, sendo moldáveis a altas temperaturas e de natureza bastante 

funcional. De referir que os termoplásticos de polietileno apresentam propriedades de 

flexibilidade, são leves e moldáveis ao calor, e possuem proporções favoráveis de peso/força, 

pelo que o material Ortholen que os têm como base evidencia resistência à erosão química e a 

baixas temperaturas [90].  

Existem fatores importantes a considerar no que toca à decisão do tipo de ortótese a utilizar, 

nomeadamente, a idade, o peso, o nível de atividade, o estilo de calçado, sendo o tipo de 

patologia do paciente o mais relevante [93]. De acordo com [93], um paciente com artrite 

reumatóide necessita de uma ortótese rígida com o objetivo de controlar os movimentos do pé. 

Por outro lado, em pacientes diabéticos com úlceras aconselha-se uma ortótese à base de 

espuma de modo a redistribuir as pressões localizadas. 

Figura 13: Ortótese plantar de (a) Silicone de tamanho completo com apoio de calcanhar e arco, almofada de 

metatarsos e estofamento mais suave nas áreas metatarsianas e no calcanhar e (b) casca de couro de duas 

camadas colocada em Plastazote firme com uma extensão no antepé de Poron [90]. 

 

4.7 Estudos sobre a influência e/ou eficácia do uso de ortóteses 

Atualmente são inúmeros os estudos levados a cabo de modo a entender qual a influência 

que o uso de ortóteses plantares detém em várias situações, assim como quais os materiais ou 

conjugação de materiais mais adequados e os métodos de processamento ideais para manter as 

propriedades dos mesmos. 

(a) (b) 
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4.7.1 Tratamento/Prevenção do Pé Cavo, Plano e Varo e dor associada 

Um estudo realizado por [13] demonstrou resultados positivos na melhoria da pressão 

plantar utilizando ortóteses plantares em casos de pé plano, evidenciando a importância do seu 

uso para prevenir problemas mais graves.  

O recurso a ortóteses plantares para uniformizar a pressão plantar em situações de pé cavo é 

uma área que ainda necessita de investigação. Neste contexto, é pertinente compreender qual a 

relação entre os padrões de pressão e a dor nos pés, para que a intervenção clínica seja mais 

eficiente [42].  

Recorrendo-se ao uso de ortóteses, pode-se melhorar a distribuição de pressão plantar e 

reduzir, assim, a dor no pé [46]. Um estudo de [94] revelou que ortóteses plantares 

personalizadas (de polipropileno) foram mais eficazes no tratamento de dor no pé cavo, em 

relação a palmilhas “falsas”/controlo (de látex). Estes resultados mostraram uma redução das 

varáveis de pressão, sugerindo a existência de benefícios no uso de ortóteses em pessoas com 

pé cavo doloroso [95]. 

4.7.2 Tratamento de úlceras plantares em pacientes diabéticos 

As pressões plantares excessivas e/ou repetitivas parecem ser a causa mais óbvia para o 

desenvolvimento de úlceras, por isso a ideia é reduzir a pressão plantar para prevenir estas 

situações. Tal como já referido anteriormente, o recurso às ortóteses tem como objetivo a 

redistribuição das pressões plantares bem como a redução do pico de pressão plantar, no caso 

de úlceras plantares [87]. 

Estudos revelaram que foi possível reduzir o pico de pressão plantar durante a marcha/andar 

através do auxílio de palmilhas moldadas, comparativamente com as planas [96], e usando 

vários tipos de palmilhas em comparação com nenhuma ortótese [88]. Foi também demonstrado 

por que palmilhas moldadas e personalizadas reduzem a pressão plantar durante a posição 

ortostática em pacientes diabéticos, bem como durante a caminhada [87], [97]. No que toca aos 

materiais usados em ortóteses, ficou demonstrado que diferentes materiais foram capazes de 

reduzir as pressões plantares durante a marcha em indivíduos saudáveis [98]. Tendo em conta 

[87], pode afirmar-se que uma palmilha de silicone personalizada pode reduzir a tensão dos 

tecidos moles e a pressão plantar, sendo preferível a uma palmilha pré-fabricada. O 
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desenvolvimento de úlceras pode não ser iniciado à superfície do pé, mas em regiões 

subcutâneas mais profundas da pele, pelo que é necessário ter isso em conta para o design das 

palmilhas, uma vez que a pressão plantar pode não ser suficiente para demonstrar a sua 

eficiência na prevenção de úlceras [87]. Outro estudo concluiu, que em pacientes com 

propensão para o desenvolvimento de úlceras, as palmilhas feitas à medida combinadas com 

calçado estável, permitem uma redução dos valores de pressão plantar no calcanhar  

comparativamente com calçado com palmilhas pré-fabricadas [14]. 

4.7.3 Melhoramento da marcha em crianças com paralisia cerebral 

Sendo a paralisia cerebral uma patologia caracterizada por vários problemas músculo-

esqueléticos provocados por uma lesão cerebral, é comum o uso de ortóteses plantares para 

obter uma marcha mais eficiente e para auxiliar o alinhamento postural [17]. Um estudo 

controlado e aleatório elaborado por [17], realizado em dez crianças com paralisia cerebral, 

avaliou o efeito de palmilhas posturais no desempenho da marcha com o pé descalço, usando 

calçado sem palmilha e calçado com palmilha postural ou palmilha placebo. Foram observadas 

melhorias significativas na velocidade de marcha e cadência do grupo experimental de crianças 

com paralisia cerebral que usou palmilhas posturais, comparado com o grupo controlo que usou 

palmilhas placebo. 

4.7.4 Melhoramento da estabilidade postural de dor crónica de pessoas idosas  

Em situações de distúrbios do pé em indivíduos idosos, é usual o recurso a ortóteses, para 

manutenção e ajuda ao bem-estar do pé, mais precisamente para melhoria do equilíbrio e para 

a redução de pressão plantar nas regiões dolorosas (entre elas, o calcanhar, a zona anterior do 

pé e os dedos) [99]. Para a prescrição de ortóteses é necessário ter em conta se a pessoa possui 

calçado adequado e mobilidade suficiente para trocar e/ou remover as palmilhas.  

Há evidências de resultados benéficos ao recorrer a ortóteses do pé para vários distúrbios 

plantares, como osteoporose, e na redução de dor, em pessoas idosas [99]. Um estudo não 

controlado sugere uma redução de dor no pé em indivíduos mais velhos [100], e um estudo 

controlado demonstrou os mesmos resultados usando ortóteses com suporte de arco medial e 

almofada metatarsiana também em casos de osteoporose [101]. Recentemente há evidências da 

eficácia de ortóteses na melhoria e redução de sintomas em situações de osteoartrite [102].  
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5 Nanocelulose – Propriedades e aplicações 

O presente capítulo diz respeito ao material utilizado no presente trabalho, denominado por 

nanocelulose. Deste modo, apresentar-se-ão as razões pelas quais este polímero natural foi 

escolhido neste trabalho, as principais fontes de obtenção, os tipos, as propriedades, bem como 

algumas das suas inúmeras aplicações. 

 

5.1 Introdução 

De acordo com [103], a produção mundial de plásticos no ano de 2015 foi de cerca de 322 

milhões de toneladas. Tendo em conta que para a produção de plástico é necessário recorrer aos 

combustíveis fósseis, este valor elevado torna-se uma preocupação no que toca à 

sustentabilidade ambiental e económica [104]. 

É evidente a necessidade da redução da dependência dos recursos petrolíferos, optando-se 

por recursos renováveis e biológicos. Deste modo, cada vez mais são investigados polímeros 

naturais, quer quanto às suas propriedades quer quanto às vantagens em relação aos materiais 

usualmente utilizados, tendo em vista a sua substituição em inúmeras aplicações e promovendo 

a sustentabilidade [105]. Posto isto, o que se pretende é obter produtos, de uma forma mais 

eficaz e económica, e que estes sejam biodegradáveis, não baseados em petróleo, neutros em 

carbono e que não comprometam, ou possuam baixos riscos para o meio ambiente, saúde 

humana e animal [106]. 

A celulose, o polímero mais abundante do planeta, é um material natural muito promissor 

que, atualmente, tem vindo a ser alvo de grande investigação em áreas tão distintas como a da 

biomédica [18] e do reforço de compósitos [107]. Tal facto pode ser comprovado pela Figura 

14, que demonstra o crescente aumento do número de publicações sobre este material inovador, 

em áreas distintas (implantes, engenharia de tecidos ecardiovascular). De realçar que as áreas 

mais investigadas nos últimos anos são a libertação controlada de fármacos seguida da 

cicatrização de feridas.  
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Figura 14: Número de publicações entre (a) 2000 e 2013 centradas em materiais à base de celulose para 

aplicações biomédicas, nomeadamente: implantes, engenharia de tecidos, entrega de fármacos, 

antibacteriano/antimicrobiano, cardiovascular e cicatrização de feridas [18]; e entre (b) 2004 e 2014 visando 

nanocompósitos de celulose com indicação dos países, revistas e temas mais populares [107]. 

 

5.2 Celulose 

A celulose é o polímero e o constituinte maioritário das células vegetais, podendo também 

ser encontrado em toda a natureza através de outras fontes, tema que será abordado 

posteriormente [105]. As paredes celulares das árvores e das plantas são constituídas por 

matrizes amorfas reforçadas de microfibrilhas de celulose semicristalina à base de 

hemicelulose, lignina, ceras, elementos extrativos e oligoelementos que originam as fibras 

lignocelulósicas (Figura 15) [21]. O facto de a lignina e da hemicelulose rodearem a estrutura 

de celulose, desde as fibrilhas elementares até às superiores, faz com que tenham um papel de 

reforço da mesma [108]. 

A hemicelulose define-se como um polissacarídeo não celulósico de baixo peso molecular 

que evidencia um grau de polimerização de cerca de 100-200 açúcares, dependendo do tipo de 

madeira [109]. Cada polímero de hemicelulose é classificado tendo em conta o açúcar presente 

na cadeia principal. São formados por pentoses e hexoses, sendo a D-glucose, a D-manose, a 

D-xilose, a L-arabinose e a L-ramnose exemplos de unidades presentes na sua estrutura [108], 

[109]. 

A lignina consiste num biopolímero amorfo constituído por álcoois aromáticos e sem 

estrutura primária definida [108]. Encontra-se presente maioritariamente na zona periférica 

(a) (b) 
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(lamela média) da parede celular [109]. Desempenha funções ao nível de aglutinação das fibras 

[109]e como barreira de defesa contra a degradação enzimática da biomassa da madeira [108]. 

Figura 15: Estrutura esquemática de uma fibra lignocelulósica apresentando celulose, lignina e hemicelulose 

na sua constituição [108]. 

As características das fibras são diferentes dependendo da sua origem, isto é, dependem das 

dimensões da fibra, da estrutura da parede celular e da percentagem de hemicelulose, lignina e 

celulose. Por sua vez, a percentagem destes três componentes é diferente de planta para planta 

[110], [111]. A madeira em base seca possui a celulose em maior quantidade (cerca de 40-50%), 

seguido da lignina em cerca 20-30%, e 20-30% de hemicelulose, ocupando os outros 

componentes cerca de 1-5% e as cinzas <1% [109].  

A estrutura das plantas apresenta uma estrutura hierárquica que abrange uma grande escala 

de comprimentos, desde a escala nanométrica à macroscópica (Figura 16) [21], [106], [112]. 

Os materiais naturais tomam tal facto como vantagem, o que lhes permite desenvolver/evoluir 

a nível de funcionalidade, flexibilidade e alto desempenho na relação resistência mecânica/peso 

[106]. No caso da madeira, enquanto toda a árvore se encontra na escala dos metros (m), a 

secção transversal descreve-se em centímetros (cm), os anéis de crescimento em milímetros 

(mm), a estrutura celular em dezenas de micrómetros, a estrutura de camadas dentro da parede 

celular em micrómetros (μm), a configuração das fibrilhas celulósicas numa matriz formada 

por hemicelulose e lignina em dezenas de nanómetros (nm), e por fim é na escala de nanómetros 

que são descritas as estruturas moleculares da celulose, hemicelulose e lignina e as suas 

interações químicas [21], [112]. 
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Figura 16: Estrutura hierárquica da madeira – da árvore até à celulose [106]. 

 

5.2.1 Estrutura química 

A celulose é um polissacarídeo natural, homogéneo e de elevado peso molecular que possui 

uma cadeia linear constituída por moléculas de glicose sob uma forma anelar, originando um 

flat ribbon-like conformation (conformação de fita plana) [105], [106], [113]. Tal como 

apresentado na Figura 17, a estrutura unitária de repetição é constituída por dois anéis de 

anidroglucopiranose (AGU) (C6H10O5)n,), ligados covalentemente através de um oxigénio [106] 

e denomina-se por celobiose [110]. O grau de polimerização, n, pode assumir valores entre os 

10 000 e os 15 000 [106], ou 3 000 e os 1 500 [105], uma vez que depende da fonte do material 

celulósico [105], [106]. A ligação entre os dois anéis é denominada por ligação glicosídica β 1 

– 4 devido ao facto de o oxigénio se encontrar ligado ao carbono 1 (C1) de um anel de glicose 

e ao carbono 4 (C4) do anel adjacente (Figura 17 (a)) [106]. 

A extensa rede de ligações de hidrogénio, tanto inter- como intra-moleculares, e de Van der 

Walls, promove a agregação de múltiplas cadeias de celulose em fibrilhas elementares ou 

nanofibrilhas [106], [113]. São fibras nanoscópicas altamente organizadas com dimensões 

transversais médias de 10 nm por 3,5 nm. As fibrilhas elementares agregar-se-ão em 

microfibrilhas maiores, com cerca de 5-50 nm de diâmetro e vários micrómetros de 

comprimento [106]. Por sua vez, as microfibrilhas são organizadas e originam as fibras de 

celulose [114].  
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A composição das nanofibrilhas de celulose organiza-se em duas regiões bastante distintas 

entre si, a cristalina, na qual as cadeias se encontram dispostas numa estrutura altamente 

organizada, e a amorfa, que consiste na região desordenada, sendo que a sua estrutura e 

distribuição nas microfibrilhas ainda não é clara (Figura 17(b)). Quando as microfibrilhas de 

celulose sofrem um processamento no qual as zonas amorfas são retiradas, obtêm-se as porções 

cristalinas, às quais se dá o nome de nanocristais de celulose (CNC) (Figura 17(c)) [106]. 

 

Figura 17: Esquema de (a) unidade de repetição de uma cadeia de celulose, apresentando a direção da ligação 

1 -> 4 bem como as ligações de hidrogénio intra-cadeia (linha pontilhada), (b) microfibrilha de celulose 

idealizada que evidencia uma configuração possível para as regiões amorfas e cristalinas, e (c) nanocristais de 

celulose após sofrerem hidrólise ácida que dissolve as regiões amorfas [105], [106]. 

 

Cada anel de glicose possui três grupos hidroxilo, nos carbonos 2, 3 e 6 (C-2, C-3 e C-6), 

evidenciados na Figura 18, e disponíveis para formar ligações de hidrogénio [113]. A ligação 

de hidrogénio intra-cadeias, realizada entre grupos hidroxilo de um anel de uma molécula e 

oxigénios do anel da molécula adjacentes, explícita na Figura 17, promove a estabilização da 

ligação, resultando na configuração linear da cadeia de celulose. As ligações de hidrogénio 

intra- e intercadeias, evidenciadas na Figura 18, ao auxiliarem na organização das moléculas de 

glicose em fibrilhas, detêm uma importância considerável, uma vez que fornecem uma elevada 

rigidez axial às mesmas, e tornam a celulose um polímero relativamente estável. Por esta razão, 

as fibrilhas de celulose são um constituinte fulcral e uma espécie de reforço para árvores e 

plantas e outros constituintes, tema que se irá abordar mais à frente [106].  
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Figura 18: Representação da estrutura química da celulose cristalina e ligações de hidrogénio intra- e inter-

moleculares existentes [19]. 

5.2.1.1 Celulose Cristalina 

A celulose cristalina apresenta diversos polimorfos, que são denominados por I, II, III e IV. 

A Tabela 10 apresenta as principais características de cada um deles, nomeadamente a sua 

estrutura, o método de obtenção/produção bem como a possibilidade de conversão para outro 

polimorfo. [106]. 

 

 

Tabela 10: Características principais dos quatro polimorfismos de celulose cristalina [106]. 

Polimorfos  

de celulose 

cristalina 

Estrutura  Método de produção 

Hipótese de 

conversão 

para outro 

polimorfo 

Outras 

características 

relevantes 

I 

Termodinami-

camente 

metaestável   

- II e IV - 

II 

Monoclínica 

A mais estável 

de todas 

Através da celulose I 

por regeneração 

(solubilização e 

recristalização) ou 

mercerização 

(tratamentos de 

hidróxido de sódio 

aquoso). 

- 

Usado para 

obter celofane 

(filmes 

transparentes). 

III - 

Através do polimorfo 

I ou II por tratamentos 

de amónia líquida. 

IV (através de 

tratamentos 

térmicos). 

- 

IV - 
Tratamentos térmicos 

ao polimorfo III. 
- - 
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O polimorfo I possui, por sua vez, duas formas cristalinas, o Iα que exibe uma estrutura 

triclínica, e o Iβ, com uma estrutura monoclínica. Estas duas estruturas coexistem numa fibra 

em diversas proporções, dependendo da fonte de celulose em questão [106]. A Tabela 11 reúne 

as características principais de Iα e Iβ, assim como diferenças e semelhanças. 

 

 

Tabela 11: Principais características e respetivas diferenças dos dois polimorfismos de celulose I [106]. 

 Iα Iβ 

Fonte de celulose 

onde se encontra 

em maior 

percentagem 

Algas 

Bactérias 

Celulose vegetal 

Tunicatos 

Estrutura 
Metastável 

Triclínica 
Monoclínica 

Conversão para o 

outro polimorfo 

Conversão parcial para Iβ por: 

Tratamentos hidrotérmicos 

(~260ºC) em soluções alcalinas 

Tratamentos a altas 

temperaturas em solventes 

orgânicos e gás hélio. 

 

Configuração das 

cadeias de celulose 

Configuração “parallel up” 

(todas as cadeias de celulose estão dispostas de forma a que a 

ligação 1->4 aponte na mesma direção). 

 

5.2.1.2 Ligações de hidrogénio 

Referiu-se, anteriormente, que as ligações de hidrogénio inter- e intracadeias desempenham 

um papel relevante quanto à estabilidade e às propriedades da molécula, sendo, de igual forma, 

importantes nas ligações das estruturas Iα e Iβ. São as ligações de hidrogénio intracadeias entre 

Iα e Iβ que permitem conferir elevada rigidez à cadeia axial [106]. 
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5.3 Fontes de celulose 

A celulose encontra-se amplamente disponível, podendo ser obtida e/ou extraída através de 

diversas fontes, como madeira, animais marinhos (tunicatos), plantas (algodão, palha de trigo) 

e fontes bacterianas, a saber algas, fungos e até mesmo ameba (protozoários) [18], [106]. Por 

outro lado, a polpa de celulose pode ser obtida através de subprodutos do setor agrícola, tais 

como bagaço, talos e colheitas de palha [105], assim como a partir de produtos de papel 

reciclado e outras fontes residuais de biomassa (polpa de cenoura e cascas de coco) [115]. 

Durante o processo de biossíntese, as moléculas individuais de celulose, são agrupadas em 

feixes ordenados, fibrilhas elementares ou nanofibrilhas que, por fim, constituem nanomateriais 

de celulose apresentando um vasto espectro de formas, tamanhos e propriedades [115]. De 

referir que as estruturas dos nanomateriais de celulose dependem da fonte de proveniência, 

devido ao respetivo processo de biossíntese, podendo haver algumas diferenças entre elas [106], 

[115]. As diferenças entre os nanomateriais de celulose devem-se também a outros fatores, tais 

como o método de extração/produção e a química de superfície [115]. 

As fontes de celulose baseadas em plantas são as mais utilizadas para produção em grande 

escala, uma vez que são recursos abundantes e possuem a vantagem de as indústrias de 

celulose/papel, farmacêutica e têxtil possuírem infraestruturas necessárias para a sua obtenção 

e processamento de partículas de tamanho micrométrico, podendo dizer-se o mesmo da 

madeira. Quanto aos nanomateriais de celulose obtidos a partir de bactérias, apresentam taxas 

de produção mais baixas e custos mais elevados devido ao processo de obtenção, em 

comparação com os de origem vegetal, sendo mais requisitados para aplicações na área médica 

[115]. No que diz respeito aos nanomateriais extraídos de tunicatos e algas são igualmente 

dispendiosos quanto à sua obtenção e extração, tendo sido utilizados extensivamente na área da 

investigação [115]. 

5.3.1 Madeira 

Normalmente, é a partir de madeira “purificada” que se realiza a extração de nanopartículas 

de celulose, ou seja, da madeira da qual já removeram a lenhina, a hemicelulose e impurezas 

(Figura 19) [106]. Nos dias de hoje, a indústria utiliza a celulose para diferentes propósitos 

tendo em conta a sua dimensão e a sua forma. Por exemplo, de acordo com [115], a celulose 

permite a obtenção de derivados de celulose (acetato de celulose), as fibras de celulose em 
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forma de polpa (pulp fiber) (fibras de madeira e plantas) são usadas para papel e embalagens, e 

aproveita-se as partículas de maior tamanho de madeira (pó de serra, aparas, flocos, folheados, 

madeira serrada e caules de árvores) para o desenvolvimento de inúmeros produtos derivados 

de madeira. 

5.3.2 Plantas 

As plantas podem ser “purificadas” da mesma forma que a madeira. O processo de 

biossíntese da madeira e das plantas é semelhante, pelo que as diferenças entre os nanomateriais 

de celulose obtidos a partir destas duas fontes são mínimas [115]. Algodão, rami, sisal, palha 

de trigo, tubérculos de batata, polpa de beterraba, soja, banana rachis [106], linho, cânhamo e 

beterraba sacarina [19] são exemplos de materiais vegetais de onde se extraem nanopartículas 

de celulose (Figura 19).  

Figura 19: Fontes de celulose: (a) madeira [116] e (b) planta de algodão [117]. 

 

5.3.3 Tunicatos 

Existe apenas um animal conhecido por produzir microfibrilhas de celulose. É denominado 

tunicato e é marinho. É a partir de um manto constituído por microfibrilhas de celulose e 

incorporadas numa matriz proteica, que é recolhida a celulose. A classe de tunicatos mais 

investigada denomina-se por Ascidiacea, mais conhecida por “sea squirts” [106]. As espécies 

mais usualmente estudadas são: Halocynthia roretzi [106], Halocynthia papilosa [106] e 

Metandroxarpa uedai [106]. É expectável que a estrutura e as respetivas propriedades das 

microfibrilhas sejam comparáveis entre espécies, no entanto as estruturas podem ser diferentes 

devido às diferenças no processo de formação das microfibrilhas [106]. 

(a) (b) 
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5.3.4 Bactérias 

As bactérias também podem produzir celulose, sendo que a espécie mais estudada se intitula 

por Gluconacetobacter xylinus (reclassificada de Acetobacter sylinum). De acordo com [106], 

as bactérias, em condições de cultura especiais, produzem microfibrilhas de celulose que dão 

origem a um gel espesso, com 97% de água, e designado por película, à superfície do meio 

líquido. A espécie referida é capaz de produzir esta rede fibrosa, com boas características 

mecânicas e biológicas [105]. Segundo [106], não é óbvio qual o motivo pelo qual as bactérias 

produzem celulose, mas admite-se a hipótese de que seja um meio de proteção à luz ultravioleta 

ou contra os fungos, leveduras e outros organismos. A possibilidade de ajuste das condições de 

cultura de modo a conseguir alterar a formação e a cristalização da microfibrilha é uma 

vantagem desta fonte de obtenção de celulose [106]. 

5.3.5 Algas 

As algas são outra fonte de obtenção de microfibrilhas de celulose, produzindo-as no interior 

da parede celular. São várias as espécies de algas (verde, cinza, vermelho, amarelo-verde) que 

têm vindo a ser investigadas (maioritariamente as verdes). Entre elas temos Micrasterias 

denticulata, Micrasterias rotate, Valonia, Caldophora e Boergesenia. Quanto às estruturas de 

microfibrilhas de celulose entre as diferentes espécies, sabe-se que as diferenças são evidentes, 

devido ao processo de biossíntese [106]. É de salientar que também existem diferenças 

consideráveis nos produtos celulósicos (proporção de partículas, comprimento, largura e 

morfologia de secção transversal e estrutura cristalina) entre as plantas, tunicatos e bactérias, 

por possuírem diferenças significativas quanto ao método de biossíntese [115]. 

Figura 20: Fontes de celulose: (a) Tunicatos - Halocynthia papilosa [118] e (b) Ascidiacea [119]; (c) bactéria 

Gluconacetobacter xylinus [120] e (d) alga Boergesenia [121]. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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5.4 Tipos de partículas de nanocelulose 

A nanocelulose caracteriza-se por ser um material de estrutura nanométrica proveniente de 

extractos ou produtos de celulose nativa. É um polímero de nova geração e à nano-escala [19]. 

Quando se refere ao termo “nano” em relação a um tipo de partícula da celulose significa que 

a fibra de celulose apresenta pelo menos uma dimensão à escala nanométrica [122]. Apesar de 

a nomenclatura das partículas de nanocelulose ainda não se encontrar uniformizada, são 

considerados nove tipos de partículas, tendo em conta [106]. As diferentes partículas diferem 

entre si quanto à origem bem como ao método de extração de partícula. Deste modo, cada tipo 

de partícula apresenta características distintas no que diz respeito ao tamanho, ao quociente 

largura/comprimento, à morfologia, à cristalinidade e à estrutura cristalina [106]. A Tabela 12 

expõe os noves tipos de partículas de celulose ou nanocelulose assim como o seu método de 

obtenção, as áreas de aplicação e em que consistem. 

 

Tabela 12: Tipos de partículas de celulose, método de obtenção, área de aplicação e características [106]. 

Tipos de 

partícula 
Em que consiste 

Modo de 

obtenção 

Área de 

aplicação 

Outras 

características 

Fibra vegetal 

(PF) e fibra 

de madeira 

(WF) 

Maiores tipos de 

partícula. 
 

Indústrias de 

papel, têxteis 

e 

biocompósi-

tos. 

Estrutura hierárquica, 

elevada percentagem 

de celulose e baixa 

cristalinidade. 

Celulose 

Microcristali-

na (MCC) 

Partículas 

porosas: feixes de 

microfibrilhas de 

celulose de vários 

tamanhos. 

Hidrólise 

ácida de WF, 

neutralização 

e secagem 

por 

pulverização. 

Indústrias 

farmacêutica 

(pasta de 

comprimi-

dos) e 

alimentar. 

Elevado teor de 

celulose. 

Celulose 

Microfibri-

lhada (MFC) 

Partículas 

formadas por 

múltiplas 

nanofibrilhas. 

Refinamento 

mecânico de 

pastas de WF 

e PF 

altamente 

purificadas. 

Indústrias 

alimentar e 

cosmética, 

como agente 

de 

espessamento

. 

Possuem regiões 

amorfas e cristalinas e 

~100% de celulose. 
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Tipos de 

partícula 
Em que consiste 

Modo de 

obtenção 

Área de 

aplicação 

Outras 

características 

Celulose 

Nanofibrilha-

da ou 

nanofibrilhas 

de celulose 

(NFC) 

Fibrilhas de 

celulose que 

contêm 36 

cadeias de 

celulose. Mais 

finas que MFC. 

Processo 

idêntico ao 

das MFC. 

 

Possuem regiões 

amorfas e cristalinas e 

~100% de celulose. 

Nanocristais 

de celulose 

(CNC) 

Partículas em 

forma de haste. 

Também 

designadas por 

celulose 

nanocristalina e 

microcristais de 

celulose. 

Hidrólise 

ácida de WF, 

PF, MCC, 

MFC ou 

NFC. 

 

Altamente cristalinos 

(54-88%) e com 

~100% de celulose. 

Nanocristais 

de celulose 

animal 

(tunicatos) (t-

CNC) 

Obtidos de 

tunicatos, e 

possuem a maior 

relação de 

comprimento/diâ

metro de qualquer 

CNC. 

Hidrólise 

ácida de 

tunicatos. 

 

Altamente cristalinos 

e contêm ~100% de 

celulose. Diferenciam-

se dos CNSs quanto à 

morfologia, estrutura 

e propriedades 

mecânicas. 

Partículas de 

celulose 

bacteriana 

(algas) (AC) 

Microfibrilhas 

extraídas da 

parede celular de 

várias algas. 

Hidrólise 

ácida e 

refinação 

mecânica. 

 

Morfologia das 

microfibrilhas 

depende da alga: 

Valonia e 

Micrasterias são dois 

exemplos diferentes. 

Partículas de 

celulose 

bacteriana 

(BC) 

Microfibrilhas 

segregadas por 

várias bactérias. 

Separadas 

dos corpos 

bacterianos e 

do meio de 

crescimento. 

 

Morfologia 

dependendo das 

bactérias específicas e 

das condições de 

cultura (agitação, 

temperatura e 

aditivos). 

 

A Figura 21 evidencia todos os tipos de partículas de nanocelulose. No que diz respeito ao 

tamanho, cristalinidade e percentagem de celulose Iβ de cada tipo de partícula, estas 

características encontram-se descritas na Tabela 13.   
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Figura 21: Tipos de partículas de celulose. a) Imagem SEM de WF; b) Imagem SEM de MCC 

desaglomerado; c) Imagem TEM de MFC; d) Imagem TEM de NFC-TEMPO; e) Imagem TEM de CNCs com 

origem na madeira; f) Imagem TEM de AC; g) Imagem SEM de BC [106]. 

 

Tabela 13: Tamanho da partícula, percentagens de cristalinidade e de celulose Iβ [106]. 

Tipo de partícula 

Dimensões da partícula 
Cristalinidadea 

(%) 
Iβ (%) 

Comprimento 

(μm) 
Largura (nm) Altura (nm) 

WF e PF >2000 20-50 (μm) 20-50 (μm) 43-65 - 

MCC 10-50 10-50 (μm) 10-50 (μm) 80-85 - 

MFC 0.5-10’s 10-100 10-100 51-69 10-66 

NFC 0.5-2 4-20 4-20 - - 

CNC 0.05-0.5 3-5 3-5 54-88 68-94 

t-CNC 0.1-4 ~ 20 ~ 8 85-100 76-90 

AC 
Valonia >1 ~ 20 ~ 20 >100% 36-42 

Micrasterias >1 20-30 5 - - 

BC 
Acetobacter >1 30-50 6-10 63 3-27 

Acetobacterb >1 6-10 6-10 - 53 

Celulose II Filamento - - 27-43 - 

a = grau de cristalinidade relativo à celulose; b = Adição química durante a cultura.  
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5.5 Propriedades físicas, químicas e biológicas da nanocelulose 

A nanocelulose apresenta características promissoras e díspares, para aplicações biomédicas 

e para reforço de compósitos [19]. Pode-se destacar, segundo [19], a morfologia e dimensões, 

a cristalinidade, a elevada área de superfície, as propriedades reológicas, o comportamento 

líquido/cristalino, o alinhamento e orientação das fibras, as propriedades de barreira, a 

reatividade química de superfície, biocompatibilidade, biodegradabilidade e baixa toxicidade. 

5.5.1 Propriedades mecânicas e potencial de nanoreforço 

As propriedades mecânicas das fibras celulósicas devem-se muito à possibilidade de 

formação de redes bastante complexas de ligações de hidrogénio entre cada cadeia de celulose 

[114]. Quando se pretende caracterizar as propriedades mecânicas da nanocelulose é essencial 

ter-se em conta tanto as propriedades nas regiões ordenadas (zonas cristalinas) como nas regiões 

desordenadas (zonas amorfas), e a sua cristalinidade. As cadeias de celulose da zona cristalina 

fornecem flexibilidade e plasticidade, enquanto que as cadeias da zona amorfa contribuem para 

a rigidez e para a elasticidade do material [19].  

Desde 1930 que a celulose cristalina tem vindo a ser investigada quanto ao seu módulo de 

elasticidade, sendo recolhidos e mencionados um vasto número de valores (Tabela 14) [106]. 

É espectável um valor elevado do módulo de Young quando se considera um material celulósico 

cristalino. Pela Tabela 14, que compara as propriedades de vários materiais relativamente à sua 

capacidade de reforço, confirma-se este pressuposto, indicando que se tem melhores 

propriedades mecânicas em zonas cristalinas do que nas amorfas, razão suficiente para reforçar 

a investigação nesta área [114]. 

Comparativamente com outros materiais de reforço mecânico, admite-se que a celulose 

cristalina apresente um valor de módulo elástico axial (110-220 GPa) mais elevado do que o 

Kevlar (124-130GPa [106] / 60-125GPa [19]) e potencialmente mais forte que que o aço (210 

GPa [106] /200-220) [19] (Tabela 14) [106], [114]. Parâmetros como a resistência à tração, 

módulo elástico transversal e densidade possuem valores na ordem dos restantes materiais de 

reforço. De salientar que o valor de resistência à tração da celulose cristalina é superior ao do 

cabo de aço, e a sua densidade apresenta valores baixos [106]. Geralmente, é aceite que o 

módulo de Young seja na ordem dos 100-200 GPa. No entanto, estudos mais recentes têm 

admitido um valor na ordem dos 139±3.5 GPa [123], valor idêntico ao Kevlar; e um valor na 
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ordem dos 206 GPa [124], perto do valor do aço. Quanto ao módulo longitudinal das 

microfibrilhas de celulose (NFC e BC) são relatados valores médios de 100 GPa [19]. 

 

Tabela 14: Propriedades da celulose e de vários materiais de reforço [19], [106], [114].  

Material ρ (g/cm3) σf (GPa) EA (GPa) ET (GPa) Referência 

Kevlar 1.4 3.5 
60-125 

2.5 
[19] 

124-130 

[106] 
Fibra de 

carbono 
1.8 1.5-5.5 150-500 - 

Cabo de aço 7.8 4.1 210 - 

Celulose 

Cristalina 

 

115-140  [114] 

100-200 
 [19] 

139,95 ± 3,5 

1.6 7.5-7.7 110-220 10-50 [106] 

 
220 ± 50 14,8 ± 0,8 [114] 

200-355  

[114] 
Celulose 

amorfa 
 20  

ρ = densidade; σf = resistência à tração; EA = módulo elástico na direção axial; ET = 

módulo elásticos na direção transversal;  

 

No que toca à análise e comparação das propriedades mecânicas dos diferentes tipos de 

partículas, é necessário ter em conta fatores como a estrutura cristalina (Iα, Iβ e II), a 

percentagem de cristalinidade, a anisotropia e os métodos e as técnicas de medição [106]. BC 

é considerada celulose pura enquanto que NFC contém celulose e hemicelulose [125]. Posto 

isto, a sua estrutura cristalina é diferente, tendo BC uma grande percentagem de Iα ao contrário 

de NFC que apresenta grande percentagem de Iβ. Porém, de acordo com [125], a capacidade 

de reforço pode ser idêntica nos dois tipos de nanocelulose referidos. A Tabela 15 apresenta as 

propriedades dos diferentes materiais baseados em celulose. 



Capítulo 5 – Nanocelulose – Propriedades e aplicações 

68 

Tabela 15: Propriedades dos diversos tipos de partículas de nanocelulose [19], [106], [122]. 

Material EA (GPa) ET (GPa) σf (GPa) εf (%) Ref. 

WF 14-27 - 0.3-1.4 4-23 

[106] PF 5-45 - 0.3-0.8 1.3-8 

MCC 25±4 - - - 

NFC 

100GPa - - - 

[19] 81±12GP

a 
- - - 

CNC 

Vegetal 57, 105 - - - 
[106] 

Madeira - 18-50 - - 

 100-220  7.5-7.7  [122] 

t-CNC 143 - - - 

[106] 

BC 
78±17 

114 
- - - 

Celulose Iβ 

Experimental 
120-138 

220±50 

- 

15± 
- - 

Modelado 
110-173 

137-168 

- 

10-50 
7.5-7.7 - 

Celulose Iα Modelado 128-155 5-8 - - 

Celulose II 
Experimental 9-90 - 0.2-1.0 - 

Modelado 98-109 17-31 4.9-5.4 - 

EA = módulo elástico na direcção axial; ET = módulo elásticos na direcção transversal; 

σf  = resistência à tracção; εf = Deformação 

 

A Figura 22 apresenta quatro curvas de tensão/deformação de celulose bacteriana numa 

cultura estacionária, e obtidas num estudo de [126]. 
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Figura 22: Curvas de tensão/deformação de BC seca obtida em cultura estacionária [126]. 

 

5.5.2 Propriedades biológicas 

5.5.2.1 Biocompatibilidade e hemocompatibilidade 

Biocompatibilidade é um requisito de extrema importância quando se fala em materiais 

biomédicos e define-se como sendo a capacidade de um material implantado no corpo se 

encontrar em harmonia com os tecidos sem provocar nenhum efeito citotóxico ou reação 

adversa [18], [19]. No que diz respeito à interação célula-biomaterial é importante ter em conta 

as propriedades de superfície, tais como a carga superficial, a química, a molhabilidade, a 

topografia e a presença de domínios hidrofílicos e hidrofóbicos [18]. Apesar de estudos sobre 

a biocompatibilidade da CNC e CNF serem raros, há evidências, segundo [127], de que a 

nanocelulose pode ser considerado um polímero biocompatível, provocando pouca ou nenhuma 

resposta adversa. Contudo, a nanocelulose não é facilmente degradada pelo corpo humano, 

podendo, por esta razão, provocar alguma reação no mesmo [19]. Segundo [128], que realizou 

um estudo sobre a biocompatibilidade de scaffolds de compósitos de CNC e MCC quanto à 

viabilidade, aderência e proliferação das células do músculo liso vascular, constatou-se que a 

viabilidade celular aumentou nos scaffolds contendo CNC e MCC, comparativamente com 

aqueles que só tinham um dos compostos celulósicos. Verificou-se que o MCC tem um papel 

de âncora para que as células cresçam dentro do scaffold e que os CNC’s melhoram a adesão 

celular. Assim sendo, surge a hipótese de que o uso da nanocelulose em scaffolds para 

aplicações de engenharia de tecido vascular é uma mais-valia para melhorar a 

biocompatibilidade dos scaffolds [18]. 

A hemocompatibilidade é outra propriedade extremamente importante para materiais que 

envolvam contacto com o sangue, como vasos sanguíneos e corações artificiais. Vários estudos 

relatam que as nanofibras de celulose apresentam hemocompatibilidade, sendo uma 

propriedade muito promissora [129], [130]. Um estudo recente [130], no qual se testou a 
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regulação das variáveis metabólicas do sangue através da presença de nanofibras de celulose 

oxidada com TEMPO (radical 2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl), demonstrou que este tipo 

de nanofibras possui uma promissora hemocompatibilidade. A celulose bacteriana (CB) é o tipo 

de nanocelulose que possui melhor biocompatibilidade, devido ao processo de biossíntese [19]. 

5.5.2.2 Biodegradabilidade in vivo 

Para se utilizar um material para uma determinada aplicação é necessário que o material seja 

o mais adequado, e ter em atenção se é ou não biodegradável e biocompatível. Por exemplo, se 

se considerar as válvulas cardíacas artificiais, o mais apropriado é usar um material 

biocompatível sendo aceitável um não biodegradável. Porém se a aplicação são enxertos ósseos, 

o mais conveniente é utilizar-se um material que seja biorreabsorvível, possibilitando a 

regeneração de tecidos. Admite-se que a nanocelulose, devido à falta de enzimas celulase em 

animais, é um material não biodegradável in vivo ou de degradabilidade lenta. Fatores tais como 

a cristalinidade, a hidratação e inchaço da celulose, podem influenciar o grau de degradação, 

absorção e resposta imunitária [19]. De acordo com um estudo de [127] demonstrou-se que a 

forma cristalina iria afetar significativamente a degradação da celulose e seus derivados. 

Através de outro estudo [131], verificou-se que os CNC são mais biodegradáveis do que os 

nanotubos de carbono em ambientes aquosos, apesar de não ter sido avaliada a 

biodegradabilidade in vivo . 

5.5.2.3 Toxicologia 

No que diz respeito à toxicologia da nanocelulose, ainda é necessário e pertinente a sua 

profunda investigação em vários tipos de materiais celulósicos in vivo e in vitro, apesar dos 

estudos já existentes, maioritariamente a nível da citotoxicidade, apontarem resultados 

promissores. É importante também avaliar qual a influência e o/ou os riscos que um material 

de celulose modificado à superfície pode ter na interação com o corpo [18]. 

De um modo geral, pode-se afirmar que a nanocelulose não tem influência nem causa danos 

sérios tanto a nível celular como genético, em experiências de órgãos e animais in vivo. Porém, 

no caso de inalação abundante de nanocelulose (mais concretamente de CNC), há ocorrência 

de inflamação pulmonar, provocada pela fácil auto-agregação e a não degradação da mesma no 

corpo [18], [19]. Segundo um estudo, realizado pelo VTT Technical Research Centre na 

Finlândia, em que se pretendia avaliar a citotoxicidade, genotoxicidade, imunotoxicidade e 
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neurotoxicidade in vivo de CNF, concluiu-se que esta causa baixa citotoxicidade, poucos danos 

no DNA ou cromossomas, mas inflamação pulmonar devido a partículas de CNF [132]. De 

acordo com [133], que avaliou a citotoxicidade e os efeitos na expressão génica in vitro de 

células de fibroblastos de bovinos, verificou-se que baixas concentrações de CNF (0.02-

100μg/mL) revelavam uma baixa citotoxicidade e elevadas concentrações de CNF (2000-

5000μg/mL) originam uma redução na viabilidade celular e afetam marcadores moleculares 

associados a apoptose e stress. No que diz respeito a CNFs modificados quimicamente, testes 

de citotoxicidade in vitro destes comparados com CNFs e MFC, mostraram um comportamento 

tóxico e efeitos prejudiciais para a sobrevivência, viabilidade e proliferação celular [134]. 

5.5.3 Química de superfície/Funcionalidade química das superfícies 

Conhecer a química de superfície de um composto é muito importante, e no caso da 

nanocelulose também, na medida em que permite determinar a forma de interação das partículas 

no ambiente, controlar a dispersão em solvente ou polímeros, a reologia, o “self-assembly” e a 

aglomeração e a força de ligação interfacial CN-CN e CN-polímero [115]. A funcionalidade 

química da superfície irá definir as propriedades da suspensão de nanopartículas de celulose 

bem como as propriedades do compósito resultante e os processos de fabrico. Segundo [106], 

pode-se distinguir a funcionalidade química de superfície em três grupos: (1) química de 

superfície nativa das partículas obtida através do método de extração ou do uso de métodos 

idênticos de tratamento da superfície de partículas; (2) adsorção de partículas à superfície; (3) 

ligação covalente de moléculas ou derivatização da superfície. Optar por uma destas estratégias 

é mais um passo para a otimização do processamento e do desempenho de compósitos [115]. 

A estrutura química da celulose, abordada no ponto 5.2.1, engloba três grupos hidroxilo (-

OH) em cada unidade de glucose, nas posições C-2, C-3 e C-6, o que torna possível que a 

superfície deste polissacarídeo seja reativa e tenha os grupos hidroxilo ativos, isto é, capazes de 

realizar ligações de hidrogénio [19], [114]. Deste modo, quando se pretende modificar 

quimicamente a superfície de um nanomaterial celulósico, os principais alvos são os grupos 

hidroxilo acessíveis, sendo o maior desafio não dissolver ou alterar os mesmos [115]. Segundo 

estudos recentes em CNC [135], sabe-se que o grupo hidroxilo na posição C-6 evidencia 

reatividade, idêntica ao grupo hidroxilo na posição C-2 e o da posição C-3 apresenta menor 

reatividade. A carga superficial é outra característica importante para a química da superfície. 

Grupos com carga negativa, como por exemplo grupos -OSO3
-, permitem uma alta estabilidade 
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de CNC em solventes bem como uma maior acessibilidade para aplicações biomédicas, como 

adsorção eletrostática de enzimas ou proteínas [19]. 

5.5.4 Propriedades térmicas 

No que diz respeito às propriedades térmicas da celulose, é necessário ter-se em conta a 

degradação química e o coeficiente de expansão térmico (CTE). O primeiro fator é usualmente 

medido através de análise termogravítica (TGA), que fornece dados sobre a perda de peso em 

função da temperatura para uma certa taxa de aquecimento. Análises de TGA, efetuadas por 

[136] revelaram que a degradação química ocorre a ~ 300 ºC para MCC e ~ 260 ºC para CNCs. 

A degradação química das nanopartículas de celulose ocorre entre 200-300 ºC, e está 

dependente de vários fatores (da partícula, da taxa de aquecimento e do tipo de modificação de 

superfície) [136]. A decomposição térmica inicia-se a cerca de 260 ºC [137]. Quanto ao valor 

de CTE da celulose cristalina na direção axial, este encontra-se na ordem dos ~ 0.1 ppm K-1. 

Este valor é próximo de outras fibras, tais como as fibras de carbono [106]. A estabilidade 

térmica da nanocelulose comparativamente com as fibras de celulose depende das condições de 

processamento bem como da sua elevada relação superfície/volume. Esta propriedade diminui 

devido à homogeneização e à secagem (CNC seco) [138], bem como à presença de grupos 

sulfato na superfície da celulose [139], e sofre a influência do congelamento e da secagem 

(CNC) [114], [140]. 

Figura 23: TGA de a) fibra de celulose tratada, b) CNC após hidrólise ácida e c) membrana CNC self-

assembled [141]. 

 

5.5.5 Absorção de água e solubilidade 

Há bastante controvérsia no que toca à capacidade de solubilidade que a celulose apresenta. 

De acordo com a literatura, a celulose exibe características hidrofílicas, sendo conhecida por 
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ser insolúvel em água e em outros compostos orgânicos, e solúvel em compostos com 

propriedades intermédias, contudo pode reter grande quantidade de água em condições de 

solução aquosa ou sob valores de pH extremos [142], [143]. Porém, assume-se que a celulose 

é anfifílica, significando que possui uma parte da cadeia com afinidade à água e outra parte 

incapaz de se dissolver. A insolubilidade encontra-se relacionada com as ligações de hidrogénio 

intra- e inter-moleculares e a capacidade que a celulose tem em as formar. No entanto, é 

necessário também ter em atenção a cristalinidade da celulose [142]. Segundo [144], a 

quantidade limite de água ligada por congelamento diminui com o aumento da cristalinidade. 

De acordo com [145], no caso das fibrilhas de nanocelulose integrarem compósitos, a absorção 

de água através destas causa a degradação das propriedades dos compósitos [114]. 

Na Figura 24 estão exemplificadas as várias formas de interação da água com as fibras de 

celulose tendo em conta o teor de humidade bem como um esquema das ligações de água nas 

fibras de celulose. Sob teor de humidade relativa nula, há água presente e ligada à superfície da 

fibra, que pode influenciar na absorção da restante superfície. Num ambiente de 100 % de 

humidade relativa, a água absorvida mantém-se na fibra, em cima da camada de água primária. 

A parede da fibra ou os poros da parede celular retêm também a água absorvida. As fibras 

saturadas totalmente retêm, por forças capilares, a água livre, que é referente à água inter-fibra 

presente nos poros e intra-fibra. Desta forma, existe água não ligada e água ligada, sendo esta 

última denominada por água gelada, referente aos poros da parede da fibra, e não gelada quando 

ligada quimicamente aos grupos de ácido hidroxílico e carboxílico da cadeia de celulose [146]. 

Figura 24: Modo de interação e organização da água na superfície das fibras de celulose, onde (a) diversas 

formas de interação da água à medida que as fibras de celulose são progressivamente molhadas, em função do 

teor de humidade [146]. (b) esquema em camadas da ligação da água em cima de uma fibra: Wc (água capilar), 

Wb (água em grandes quantidades), Wf (água gelada ligada) e Wnf (água não ligada gelada) [147]. 
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5.5.6 Propriedades reológicas   

As nanopartículas de celulose são produzidas como suspensões aquosas e integram vários 

solventes/polímeros para desenvolvimento de compósitos, pelo que as propriedades reológicas 

devem ser tidas em conta. As propriedades reológicas compreendem a capacidade de adaptar o 

comportamento de desbaste de cisalhamento, comparando moléculas de celulose com polpa. O 

comportamento reológico é influenciado pela interação solvente-CN, sistema polimérico, 

temperatura, morfologia, distribuição de tamanho, carga superficial, química e concentração do 

nanomaterial celulósico. No caso de suspensões de nanomateriais de celulose, ocorre uma 

redução da viscosidade a taxas de cisalhamento elevadas devido às fibras se encontrarem 

alinhadas na direção de cisalhamento [115]. São visíveis as diferenças quanto ao 

comportamento reológico de CNFs e CNCs [148]. 

5.6 Áreas de aplicação e materiais biomédicos baseados em nanocelulose 

Cada vez mais é pertinente o uso de materiais e/ou polímeros naturais para inúmeras 

aplicações, e a nanocelulose é um desses materiais, devido às suas propriedades únicas e já 

referidas no ponto 5.5. Entre elas, estão as aplicações biomédicas que vão do nível molecular, 

como cultura de células, até aos biomateriais macroscópicos, para a libertação de fármacos, 

implantes e reparação e regeneração de tecidos [19]. Por outro lado, a nanocelulose pode ser 

aplicada na área do papel, cartão e embalagem, em tintas e filmes, na área dos materiais 

compósitos, na indústria alimentar, em produtos médicos e de higiene, na área da cosmética, na 

indústria automóvel e petrolífera e no desenvolvimento de novos materiais na área da 

nanotecnologia [122], [141]. 

5.6.1 Aplicações Biomédicas 

5.6.1.1 Bioscaffolds para cultura celular e nanomateriais para reparação, 

regeneração e cicatrização de tecidos cutâneos e ósseos 

A nanocelulose pode ser aplicada a biomateriais para cultura de células, uma vez que as 

suas características de biocompatibilidade e propriedades mecânicas podem ser equiparadas às 

dos tecidos naturais. Biomateriais à base de nanocelulose sob a forma de hidrogéis, compósitos, 

esponjas e membranas podem proporcionar um ambiente propício à fixação e à proliferação de 

células, funcionando como um bioscaffold de tecido especial [19]. A BC, pela sua baixa 

toxicidade, alta porosidade e elevada cristalinidade (~63%) é a mais utilizada para meio de 
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cultura celular [19]. Porém, estudos em NFC em forma de hidrogéis, demonstram evidências 

de diferenciação celular de linhas celulares hepáticas humanas e formação de células [149]. 

Investigações em CNC foram também realizadas [150]. 

Os scaffolds à base de nanocelulose para cultura de células, entre elas, os osteoblastos e os 

condroblastos, podem ser um material promissor para a regeneração e a cicatrização de tecido 

ósseo. Porém esta aplicação ainda necessita de muita investigação de modo a compreender 

quais os seus efeitos [19]. Estudos realizados numa membrana de BC e hidroxiapatite, 

evidenciaram um crescimento de células osteoblásticas [19], [151]. Experiências in vivo, em 

tíbias de rato, realizadas por [152] demonstraram que as membranas usadas aceleram a 

formação de novos ossos nos locais de defeito para regeneração óssea. Recentemente, colocou-

se a hipótese de utilizar apatite de osso de cabra combinado com BC, para criar biomateriais de 

regeneração óssea. Esta conjugação pode ajudar na proliferação óssea bem como na 

diferenciação celular [19], [153]. 

Além desta aplicação, a nanocelulose pode funcionar como meio não tóxico e biocompatível 

para que outras entidades, como fatores de crescimento ou células, regenerem ou reparem 

tecidos, uma vez que não tem capacidade para o realizar sozinha [19]. De acordo com [19], os 

materiais de reparação da pele necessitam de conseguir absorver o exsudado durante o processo 

de cura e serem extraídos após a recuperação. No caso de materiais usualmente utilizados, como 

a gaze, uma vez que apresentam elevada permeabilidade, o processo de cicatrização pode não 

ocorrer da melhor forma, devido a adesão sobre a superfície da ferida e ao aparecimento de 

novo trauma quando retirado. Nesta área de aplicação é a BC que mais tem sido empregue, 

devido às suas propriedades biológicas [19]. Biomateriais à base de BC testados em animais e 

em exames histológicos, demonstraram uma mais rápida regeneração e formação capilar 

comparativamente a materiais comerciais, bem como uma ajuda na cicatrização de feridas 

[154]. Em estudos realizados [155] com membranas de BC em pacientes com queimaduras 

térmicas severas, verificou-se que a membrana aderiu satisfatoriamente à superfície da ferida, 

demonstrando que a sua aplicação nestes casos promove um ambiente favorável para a limpeza 

e a cicatrização das feridas [19]. Nestes casos, o facto de películas de BC possuírem a 

capacidade de ligação a uma grande quantidade de água é o ponto a favor da sua utilização de 

maneira a absorver exsudado [20]. Com o intuito de obter biocompósitos melhorados, diversos 

estudos tentam combinar nanocelulose com matrizes naturais, como colagénio [156], quitosana 

[157] e alginato [158], entre outras. Diversas empresas lançaram no mercado produtos 
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comerciais usando a nanocelulose com aplicação na cicatrização de feridas, entre eles a Xylos 

Corporation, que detém uma família de produtos, o XCell®. Esta gama de pensos possui a 

capacidade de hidratar e absorver, mantendo o equilíbrio em termos de humidade do ambiente 

da ferida [19]. 

5.6.1.2 Veículo para libertação de fármacos, para imobilização e reconhecimento 

de enzimas/proteínas e possíveis nanomateriais antimicrobianos 

A nanocelulose não demonstra toxicidade (ponto 5.5.2.3), e tem capacidade de compactação, 

pelo que pode ser aplicada com excipiente farmacêutico permitindo condensar matrizes 

carregadas com fármacos ou em comprimidos de administração oral [19]. O grande desafio 

e/ou propósito do recurso à nanocelulose é controlar a taxa de libertação do fármaco e alcançar 

a concentração correta do mesmo [18]. É utilizada sob a forma de microesferas (ou 

micropartículas), hidrogéis (ou géis), devido à afinidade com a água, e membranas (ou 

películas). Recentemente, alguns investigadores têm ambicionado incorporar moléculas de 

fármacos na nanocelulose [19]. No que diz respeito à aplicação de hidrogéis de nanocelulose 

sob a forma de BC, um estudo de [159] revelou testes funcionando estes como transportadores 

de albumina de soro bovino. Hidrogéis de CNC com incorporação de ciclodextrina foram 

estudados por [160], tendo sido obtido um bom desempenho pelo hidrogel como transportador 

para a libertação de fármacos. Podem também ser utilizados em entrega direcionada de 

fármacos usados em quimioterapia [20], como por exemplo ácido fólico em tumores 

cancerígenos do cérebro em mamíferos [20], [161]. O acetato de celulose (CA) é eficaz quando 

usado em medicamentos contra o Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), em dois 

antibióticos e num analgésico [18]. Estudos recentes [162] demonstraram que superfícies de 

nanocelulose carregadas negativamente provocam um efeito negativo na estabilidade química 

das moléculas de fármacos, havendo ainda muito que investigar quanto à influência e à 

regulação de libertação de fármacos, interações entre moléculas e a nanocelulose e influência 

na atividade e na estrutura do fármaco [19]. 

A nanocelulose pode também ser aplicada como veículo para imobilização de enzimas e 

proteínas, por apresentar propriedades como baixa toxicidade, biocompatibilidade e ser um 

material não cancerígeno. Pode ser efetuado através de adsorção, retenção ou ligação covalente. 

Este processo realizado covalentemente e com recurso à nanocelulose, pode proporcionar uma 

elevada carga de enzima/proteína e uma excelente estabilidade, porém, é um procedimento 
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químico complicado.  A existência de grupos hidroxilo disponíveis e possíveis cargas negativas 

permitirá realizar a imobilização por conjunção química ou adsorção eletrostática [19]. 

A nanocelulose pode ser um bom aliado no que diz respeito à criação de uma estrutura porosa 

em rede, permitindo a libertação de antibióticos ou outros medicamentos para feridas e ao 

mesmo tempo, funcionando como barreira física contra possíveis infeções externas. Além 

disso, os materiais antimicrobianos baseados em nanocelulose demonstram biocompatibilidade 

e biodegradabilidade, mas necessitam de ser desenvolvidos através da combinação de agentes 

microbianos e nanocelulose, uma vez que esta não apresenta atividade antimicrobiana. Podem 

ser usados agentes antimicrobianos inorgânicos (partículas de prata (AG)) ou orgânicos 

(lisozima) [19]. 

5.6.1.3 Biomateriais médicos/substitutos 

A nanocelulose presenta propriedades mecânicas promissoras e boa compatibilidade, pelo 

que um grande volume de investigação têm vindo a ser levado a cabo, usando a nanocelulose, 

de modo a desenvolver biomateriais/substitutos médicos, tais como para substituição de vasos 

sanguíneos, tecidos moles e núcleos pulposos [19]. 

O uso de nanocelulose para substituir vasos sanguíneos é bastante atrativo e promissor, de 

forma que tem sido cada vez mais investigado, e inclusive testado em animais. Podem ser 

realizados enxertos vasculares, a partir de nanocelulose, desde tamanhos pequenos (< 4 mm) a 

grandes (> 6 mm) [19]. A primeira organização a investigar e a aplicar substitutos vasculares 

artificiais através de BC, foi a equipa de Dieter Klemm (Universidade de Jena, Alemanha), 

tendo desenvolvido um produto denominado por Bacterial SYnthesized Cellulose (BASYC®) 

[19]. Este artigo foi testado em ratos e porcos, tendo sido utilizado na sua aplicação com 

sucesso, e demonstrando elevada resistência mecânica em estado húmido, elevado potencial de 

absorção de água e baixa rugosidade da superfície do tubo interno [163]. Ao contrário do que 

acontece com a BC, o desenvolvimento de tubos para substituir um vaso sanguíneo com base 

em CNC e CNF, necessita da utilização de uma matriz, ou seja, não é possível produzir 

diretamente deste material. Um estudo de [164] consistiu no desenvolvimento de um 

biocompósito de CNC/fibrina, o qual obteve resultados positivos quanto à força e elasticidades. 

No que diz respeito à substituição de tecidos moles é necessário que o biomaterial possua 

propriedades mecânicas idênticas ao tecido em questão, bem como que seja capaz de melhorar 
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o tempo de vida útil, a biocompatibilidade, a durabilidade [18], [19], tenha baixo grau de 

calcificação, seja não trombogénico, e de fácil processamento para fácil produção [18]. 

Sinteticamente, o biomaterial tem de ser biocompatível com o tecido alvo, a nível de 

propriedades químicas, mecânicas, farmacológicas e de química de superfície [18]. Foram 

desenvolvidos compósitos de colagénio/CNF e CNF, por [165], evidenciando estas 

propriedades mecânicas e comportamento de relaxamento de tensão idênticos aos dos 

ligamentos e tendões naturais. No que diz respeito à sua biocompatibilidade, mostraram 

resultados positivos quanto à adesão/proliferação e diferenciação para ligamentos e células 

endoteliais. Através de um estudo levado a cabo por [166], que pretendia comparar 

mecanicamente géis de BC com implantes de meniscos de colagénio e meniscos reais de porco, 

demonstrou-se que as propriedades mecânicas do gel de BC eram idênticas às dos meniscos 

reais e mais elevadas que a do material de colagénio [19]. O núcleo pulposo tem a função de 

dissipar a tensão exercida na coluna vertebral e ajudar na flexibilidade [19]. Recentemente, foi 

desenvolvido um hidrogel composto por um biocompósito de CNF que, após os respetivos 

testes, foi admitido como um potencial substituto do núcleo pulposo, apresentando um 

comportamento próximo do núcleo pulposo nativo [167]. 

5.6.2 Área de fabrico de papel e adesivos 

Os nanomateriais à base de celulose, devido às boas propriedades mecânicas e de barreira, à 

capacidade de formar emaranhados em nanoescala e à afinidade de ligação a superfícies de 

celulose (fibras de pasta de madeira), permitem a sua incorporação nos processos de fabrico de 

papel. Os NFCs são um bom exemplo, sendo transformados em filmes ou combinados com 

aditivos (argila, por exemplo). Modificam as propriedades mecânicas, a densidade do papel, a 

permeabilidade ao ar e as propriedades óticas (por exemplo, o brilho e a opacidade) [115]. Além 

do papel, a nanocelulose pode ser aplicada em outros materiais como cartão e embalagens 

(filmes de NFC) [20], [122]. 

A nanocelulose, sob a forma de CNFs e CNCs, combinada com adesivos de ureia-

formaldeído (UF), tem sido investigada a nível do seu impacto sobre os adesivos de madeira, 

sendo utilizada em madeira e folheado laminado, painéis de partículas, chapas de fibras 

orientadas e placas de fibras [115].  
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5.6.3 Aplicação em reforço de compósitos 

Inúmeros estudos relacionados com aplicação de nanocelulose para o reforço de compósitos 

têm sido descritos, evidenciando uma boa contribuição nas propriedades mecânicas dos 

mesmos. A primeira demonstração de tal facto foi realizada por [168], e efectuada com NFC 

em amido de batata. Posteriormente, executaram-se estudos em outros compostos como a resina 

de fenol-formaldeído [169], PLA (polylactic acid) [170] e em polímeros hidrofílicos como PEO 

(polyethylene oxide) [171] e PVA (polyvinyl alcohol) [172]. Um estudo de [170] aplicou uma 

dispersão de NFC com cadeias de PEG (poly(ethylene glycol))/clorofórmio numa solução de 

PLLA (poly(lactic acid))/clorofórmio e demonstrou valores do módulo de Young (1.75GPa) e 

da resistência à tração (51.3MPA) superiores a filmes de PLLA puro, com valores na ordem 

dos 1.23GPa e 40.6GPa, respetivamente [170]. O facto de se efetuar surface grafting ou 

modificação/funcionalização da superfície dos composto, permite melhorar a capacidade de 

dispersar por parte de NFC em vários solventes orgânicos [170]. 

5.6.4 Indústria petrolífera e materiais de construção 

A investigação do uso de nanomateriais de celulose como aditivo natural, na indústria de 

petróleo e gás, encontra-se em desenvolvimento, suscitando bastante atenção [115]. A BC já 

foi utilizada com o propósito de melhorar propriedades reológicas de lamas de perfuração ao se 

ligar ou substituir gelificantes comuns. Também a CNC tem vindo a ser conjugada com fluidos 

de perfuração utilizados em poços de petróleo, com o intuito de aumentar a resistência do 

cimento ou a viscosidade de fluidos à base de água [20]. 

Quanto à aplicação de nanomateriais celulósicos em reforço e/ou adição a materiais à base 

de cimento, o que se pretende é melhorar o desempenho e a sustentabilidade. Estudos revelaram 

que a junção de derivados de celulose a materiais cimentosos melhora as propriedades 

mecânicas (rigidez e resistência) [115]. 

5.6.5 Indústria alimentar e revestimento de superfícies 

O recurso a NFC para servir como aditivos alimentares para estabilização de alimentos (CNF 

em forma de filme), como gelados é outra aplicação deste polímero. Tem vindo a ser 

incorporado em revestimentos alimentares aplicados à superfície da fruta, traz benefícios no 

tratamento de cerejas, quer no aumento da vida útil de bananas e frutos de pomar e na 
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preservação de frutos que contêm antocianinas [115]. Por outro lado, há evidências da utilização 

de CNC em revestimentos de filmes plásticos em embalagens flexíveis e do uso de revestimento 

de amido conjugado com NFC e óxido de zinco em papel antibacteriano [20]. 

5.6.6 Aplicações eletrónicas e sensores  

Compósitos à base de nanocelulose encontram-se, atualmente, a ser aplicados em 

transístores, antenas dobráveis, díodos, ecrãs/monitores, sensores [115], emissores de luz 

orgânica, dispositivos fotovoltaicos, células solares [105], [115]. Sensores biológicos, químicos 

e de deformação são desenvolvidos através da junção de compósitos baseados em celulose com 

ouro, prata e nanotubos de carbono [105]. O que permite tais aplicações é o facto de este 

polímero possuir propriedades mecânicas e de transparência elevadas, estabilidade térmica, 

baixo coeficiente de expansão térmica, elevada área de superfície e reduzida porosidade [20], 

[115]. Filmes de NFCs utilizados como substrato para aplicação em sensores têm obtidos 

resultados promissores [20]. Um estudo realizado por [136] desenvolveu nanocompósitos 

conjugando cristais celulósicos com ácido poliláctico e verificou que, devido à sua estabilidade 

térmica (220º), poderiam ser aplicados a fins eletrónicos. 

5.6.7 Estruturas de apoio de catálise 

Devido às suas dimensões nanoescala, à sua capacidade de auto-montar em estruturas 

porosas bem como à sua superfície reativa, estruturas de rede à base de nanocelulose têm sido 

desenvolvidas para realizar reações catalíticas (redução, oxidação, reações de acoplamento, 

eletrocatálise e foto-catálise) [115]. 

5.7 Motivações para a escolha da nanocelulose  

A nanocelulose foi escolhida para o desenvolvimento e estudo de um gel para aplicação em 

ortóteses por diversas razões e foi necessário averiguar quais os aspetos mais importantes a ter 

em conta. Para uma palmilha é necessário ter-se em consideração alguns aspetos essenciais, 

como foram referidos anteriormente no ponto 4.6. A Tabela 16 correlaciona as principais 

características/propriedades da nanocelulose com as exigências/necessidades que uma ortótese 

acarreta para uma utilização eficaz e traduz, assim, as razões pela escolha deste material. Além 

disso, outra motivação foi a possibilidade de aplicação de um polímero natural a uma ortótese, 
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onde habitualmente se recorre apenas a materiais sintéticos. O facto de não existir investigação 

relativamente a este tipo de aplicação, tornou-se um desafio para o seu desenvolvimento.  

 

Tabela 16: Correlação entre as propriedades da nanocelulose e as necessidades/exigências de uma ortótese. 

Propriedades Nanocelulose Necessidades/exigências da palmilha 

Biocompatibilidade 

Biodegradabilidade 

Baixa toxicidade 

Não causar reação adversa/alérgica durante 

o contacto com o pé (espera-se que não 

direto).  

Baixa densidade (1.6 g/cm3) 
Material deve ser leve e assim, o menos 

denso possível. 

Valores de resistência à compressão na 

ordem dos 7.5-7.7GPa [106]   

Valores médios de módulo de Young 

relatados na ordem dos 81±12GPa e dos 

100GPa (para NFC). [19] 

Material confortável e flexível.  

Precisa de apresentar valores de resistência 

à compressão reduzidos. 

Precisa de evidenciar valores de módulo de 

Young reduzidos. 

 

Material distribuidor de cargas do pé ou 

amortecedor, para permitir reduzir pressão 

plantares excessivas. 

 

Valor de resiliência reduzidos para permitir 

elevada absorção de energia sem se 

deformar. 

 
Dureza do material conferindo mais 

resistência ao material e protecção. 

 

Absorver humidade do pé e do ambiente do 

calçado para impedir colonização de fungos 

e bactérias. 
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No presente estudo recorreu-se a nanocelulose de origem vegetal uma vez que é um recurso 

abundante, de fácil obtenção e baixo custo, comparativamente às outras fontes de obtenção, 

principalmente em relação à celulose bacteriana, que é de custo elevado e necessita de controlo 

de vários parâmetros para a sua obtenção. O tipo de partícula foi as nanofibrilhas de celulose 

(NFC), que apresenta regiões cristalinas a amorfas e a percentagem de aproximadamente 100% 

de celulose. Possui 0.5-2μm de comprimento, 4-20nm de largura e 4-20nm de altura. 

Encontrava-se sob forma de polpa/pasta, facto que conferiu mais facilidade ao processo de 

transformação da polpa em gel, uma vez que no caso de ser utilizado em forma de pó se tornaria 

mais complexo e moroso, assim como dispendioso.  
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6 Materiais e Métodos 

Neste capítulo será descrito o procedimento experimental executado no presente estudo. Em 

primeiro lugar mencionar-se-á a metodologia de obtenção das imagens podológicas da 

distribuição das pressões plantares, através da plataforma estabilométrica Podoprint da 

Namrol® Print, o seu estudo e o da população em questão, a escolha da imagem podológica 

mais adequada para o presente trabalho e para a projeção da palmilha. De seguida, proceder-

se-á à apresentação do planeamento e construção do modelo da palmilha em software Inventor. 

Posteriormente, apresentar-se-á o método de impressão 3D do modelo da palmilha na 

impressora 3D BFB Touch (Bits from Bytes). Os ensaios levados a cabo e os respetivos 

métodos utilizados para a obtenção e otimização do gel de nanocelulose, a partir de polpa, serão 

descritos de seguida. Foram efetuados cinco procedimentos diferentes, entre os quais os três 

primeiros recorrem à utilização de agar-agar. Resumidamente, os outros dois processos 

colocam a polpa de nanocelulose numa solução de hidróxido de sódio, de seguida numa de 

ácido acético para neutralizar, realizam a lavagem e posteriormente, a desidratação através de 

diferentes concentrações de etanol bem como a substituição através de t-butanol. Serão 

apresentados também os métodos realizados para caracterização do gel de nanocelulose obtido, 

entre eles, a avaliação da densidade e ensaios mecânicos quanto à resistência à compressão. 

 

6.1 Materiais 

Tal como referido anteriormente, no presente trabalho utilizou-se nanofibras de 

nanocelulose vegetal em forma de polpa (NFC) (Figura 25). O material foi adquirido na 

Universidade de Maine (Maine, Estados Unidos da América) e apresenta 3% de nanofibras de 

nanocelulose, sendo os restantes 97% de teor em água. De seguida, na Tabela 17 enumeram-se 

as especificações principais das nanofibras utilizadas. 
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Figura 25: Aspeto da nanocelulose sob a forma de polpa. 

 

Tabela 17: Principais especificações da nanocelulose utilizada. 

Aparência Branca e sem cheiro. 

Dimensões de fibra 
Largura da fibra nominal de 50 nm  

Comprimentos de até várias centenas de micrómetros. 

Propriedades da 

superfície 
Hidrofílica. 

Densidade 1.0 g/cm3 para gel aquoso. 

 

6.2 Obtenção das imagens de podologia relativas à distribuição da pressão plantar 

A recolha das imagens de podologia realizou-se no Instituto Piaget de Viseu, com o qual 

existe uma parceria, tendo os resultados sido cedidos pela Doutora Sandra Gagulic, docente do 

mesmo Instituto.  

A amostra escolhida para o presente estudo era composta por 19 indivíduos/estudantes do 2º 

Ciclo do Agrupamento de Escolas Infante D. Henriques, sendo 11 rapazes (57,89%) e 8 

raparigas (42,11%), com idades compreendidas entre 9 e 12 anos.  

A obtenção das imagens contemplou duas fases distintas e utilizou dois programas auxiliares 

de análise de podologia, o Sistema de Avaliação Postural (SAPO) e o software Podoprint, 

referido no ponto 3.4.1.2.1. 
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A primeira etapa consistiu na análise do peso, altura e Índice de Massa Corporal (IMC) de 

cada criança, passando depois pela marcação de pontos específicos no corpo da mesma e 

posterior fotografia para análise postural no programa SAPO. 

A segunda fase consistiu na inserção dos dados necessários da criança no software Podoprint 

para dar início ao exame podológico. Inicialmente foram introduzidos os dados pessoais como 

nome, idade, peso e tamanho do pé. De seguida, colocaram-se os dados referentes à anatomia 

da pessoa, quanto ao alinhamento dos ombros e bacia, membros, comprimento das pernas, 

presença de joelho valgo ou vago, presença de pé cavo, normal ou plano e tendão de Aquiles 

vago. Por fim, introduziram-se informações quanto ao tipo de calçado, se ocorreu desgaste ou 

não do mesmo e em que parte do pé. Após a introdução de todos os dados no programa 

procedeu-se ao posicionamento da criança na plataforma estabilométrica Podoprint da 

Namrol® Print com os pés alinhados e com o calcanhar ao mesmo nível, para assim se obter a 

impressão das pressões exercidas. Deste modo, a partir da plataforma referida é possível avaliar 

a distribuição de carga sobre a superfície plantar do deslocamento do centro de forças e 

interpretar as mesmas de forma simples. As variáveis analisadas foram: o centro de forças, os 

picos de pressão, a área de contacto, a base de suporte e a distribuição das forças por área do pé 

(antepé, médiopé e retropé). 

Após a obtenção das imagens correspondentes à distribuição das pressões plantares, 

procedeu-se à análise do arco longitudinal medial (MLA) de cada criança. Para tal, recorreu-se 

ao estudo/cálculo do Footprint Angle (FPA) através da imagem podológica, tal como 

exemplificado na Figura 26. A classificação do MLA foi obtida tendo em conta a classificação 

do valor de FPA (Tabela 18), e utilizada para avaliar a população do presente estudo. 
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Figura 26: Imagem representativa do cálculo do FPA em imagem de pressão plantar obtida durante o 

trabalho. 

Tabela 18: Classificação do pé tendo em conta o valor Footprint Angle (FPA). 

Classificação do pé Valor de FPA (º) 

Pé plano 0º - 29,9º 

Pé com o arco deprimido 30º - 34,9º 

Pé com o arco intermédio 35º - 41,9º 

Pé com arco normal 42º - 46,9º 

Pé cavo >47º 

 

A avaliação da amostra quanto ao arco longitudinal medial demonstrou que a grande maioria 

dos indivíduos evidenciava o pé cavo (73,7%). Quanto à média dos tamanhos do pé da 

população verificou-se que o tamanho 36 (22,5cm) era predominante. A partir destes resultados, 

foi possível tomar a decisão de delinear a palmilha com vista à prevenção do pé cavo e 

utilizando o tamanho 36.  
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Seguidamente, selecionou-se a imagem podológica da criança com tamanho 36, de modo a 

modo a facilitar o posterior desenho da ortótese plantar em Software Inventor. Apresentam-se, 

na Tabela 19, os dados da criança selecionada. 

 

Tabela 19: Dados da criança à qual se utilizou a imagem da distribuição das pressões plantares. 

Nome Diogo A.  

Idade 11 anos 

Peso  33kg 

Altura 1,46m 

Valor do FPA (pé direito) 50º 

Valor do FPA (pé esquerdo) 59º 

 

Segundo a tabela de classificação do pé em função do valor de FPA apresentada 

anteriormente, pode concluir-se que a criança em questão apresentava os dois pés cavo. Deste 

modo, a imagem escolhida apresentava as duas premissas delineadas anteriormente. De 

seguida, na Figura 27, está representada a imagem que diz respeito à análise da distribuição da 

pressão plantar em 3D, sendo que a imagem 2D corresponde à Figura 26. 

Figura 27:  Imagem relativas à análise da distribuição da pressão plantar da criança em 3D. 
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6.3 Planeamento e construção da palmilha 

Para a construção/desenho da palmilha recorreu-se ao software Inventor, um programa da 

Autodesk. O procedimento efetuado para a obtenção do desenho da palmilha para posterior 

impressão 3D englobou os seguintes passos: 

• Importação de imagem de uma palmilha genérica (.jpg) para o Inventor e contorno do 

formato da mesma (Figura 28). 

Figura 28: Contorno da palmilha obtido no Inventor através da imagem da palmilha genérica e obtenção da 

base da palmilha. 

 

• Importação da imagem correspondente à distribuição da pressão plantar da criança 

(Diogo A.) e alinhamento na base da palmilha já desenhada (Figura 29). Delineamento 

da zona da arcada plantar com o propósito de aproximar o formato da palmilha o mais 

possível ao pé da criança, e assim, à realidade. 

Figura 29: Desenho da palmilha com a imagem da distribuição da pressão plantar para delimite do arco 

plantar. 

 

• Construção da base da palmilha com a espessura de 4mm. 
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• Através do desenho de vários planos (Figura 30) a 4mm de distância entre si a partir da 

base da palmilha, reduzindo as dimensões à medida que se “subiam” os planos, realizou-

se a construção do arco plantar. O objetivo foi o arco plantar possuir um ângulo de 50º.  

Figura 30: Base da palmilha com 4mm de espessura e planos desenhados para obtenção do arco plantar (com 

ângulo de 50º) distanciados 4mm (altura total do arco de 12mm). 

 

Resumidamente, o desenho da palmilha possui uma base com 4mm de espessamento e uma 

curvatura para assentar no arco longitudinal medial do pé de 50º. 

Finalmente, uniram-se todos os desenhos e obteve-se o modelo final da palmilha, Figura 31, 

guardando depois o ficheiro num arquivo STL, procedimento necessário para realizar a 

impressão em 3D. 

Figura 31: Modelo da palmilha final obtida no Inventor. 

 

6.4 Impressão 3D do modelo da palmilha 

Tendo já o desenho da palmilha finalizado, o passo seguinte correspondeu à impressão 3D 

do modelo da palmilha. Para tal, utilizou-se a impressora 3D BFB Touch (Bits from Bytes), que 

se encontra no Laboratório Engenheiro Jaime Filipe, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
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Douro (UTAD). A principal vantagem desta técnica de impressão em 3D é a capacidade de 

criar de forma simples e rápida qualquer forma ou característica.  

O ficheiro do desenho da palmilha, de formato STL, foi introduzido no software Axon, 

pertencente à impressora 3D BFB Touch. Este passo foi necessário para que se pudesse 

processar automaticamente o protótipo, bem como definir alguns parâmetros referentes à 

impressão 3D, entre os quais o material a usar na impressão, a espessura da camada da 

impressão bem como a densidade da malha da palmilha (Figura 32).  

 

Figura 32: (a) Configurações e (b) dados de simulação do software Axon. 

 

O material utilizado para a impressão foi a Acrilonitrila butadieno estireno (cuja sigla ABS 

deriva da forma inglesa de Acrylonitrile butadiene styrene), um polímero termoplástico 

constituído pelos três componentes que lhe dão o nome. A espessura da camada de impressão 

foi de 0,25mm, que corresponde ao depósito de ABS feito por cada passagem. Quanto à 

densidade definida, 30%, teve em conta o facto de que quanto menor for a densidade menor o 

tempo de impressão. A escolha da malha mais adequada foi também necessária, e poderia ser 

linear, retangular, cilíndrica e hexagonal. De entre as opções, selecionou-se a malha linear 

devido ao facto de promover uma impressão mais rápida. O tempo de impressão foi um 

parâmetro possível de estimar, e correspondeu a duas horas e quarenta e cinco minutos. Por 

fim, o ficheiro do desenho da palmilha guardou-se num novo formato, em BFB. 

O ficheiro da palmilha foi guardado num dispositivo de armazenamento externo e 

introduziu-se na impressora 3D para dar início ao processo de impressão 3D.  Deste modo, a 

(a) (b) 
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impressora 3D lê o projeto adicionado e procede à construção do protótipo. Inicialmente, o 

aparelho realiza o aquecimento, durante três minutos, até atingir a temperatura de 260 ºC. A 

fase seguinte consiste na criação de uma rede de suporte que terá a função de base para assentar 

o protótipo propriamente dito. Uma vez completa a rede de suporte inicia-se a deposição de 

camadas sucessivas de ABS através de uma série de secções transversais para dar origem ao 

protótipo. Estas camadas correspondem às secções transversais virtuais a partir do modelo 

CAD, que são unidas automaticamente ou fundidas, de forma a criar a forma final. A impressão 

3D do modelo da palmilha demorou três horas e onze minutos, cerca de trinta e seis minutos a 

mais comparativamente com a previsão realizada.  

 

6.5 Obtenção, otimização e caracterização do gel da nanocelulose 

6.5.1 Obtenção do gel de nanocelulose 

A polpa de nanocelulose utilizada para o presente estudo é composta por 3% de nanofibras 

de nanocelulose e 97% de água, tal como já foi referido no ponto 6.1. Como o objetivo foi obter 

um gel de nanocelulose, tornou-se necessário desenvolver um procedimento de transformação 

da polpa em gel. O desafio foi alcançar o produto final mais adequado ao presente estudo, ou 

seja, desenvolver um gel que possua, além das características abordadas no ponto 5.7, a 

capacidade de suportar o peso do corpo bem como auxiliar nos movimentos do pé e distribuir 

as pressões plantares típicas da patologia do pé cavo. 

Para a transformação da polpa em gel efetuaram-se 5 procedimentos diferentes, 

denominados por A, B, C, D e E. Sucintamente, o procedimento base dos três primeiros (A, B 

e C) consistiu na adição de água e de agar-agar à polpa, com algumas diferenças nas quantidades 

e no procedimento. 

Para a obtenção do gel de nanocelulose através da adição da solução agar-agar foi necessário 

ter em conta algumas propriedades físico-químicas inerentes ao mesmo. Entre elas destaca-se 

o seu ponto de fusão e o ponto de gelificação. O ponto de fusão define-se como sendo a 

temperatura à qual ocorre passagem do estado sólido para o líquido o que, no caso do agar-agar 

ocorre entre os 85 ºC e os 95 ºC, sendo que não ocorre fusão a temperaturas abaixo dos 85ºC. 

O ponto de gelificação do agar-agar é entre os 32ºc e os 45ºC e é a temperatura à qual o agar-
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agar é arrefecido ocorrendo formação de gel. Outra informação pertinente é que o agar-agar é 

solúvel em água a temperaturas entre os 45ºC a 100ºC. 

• Procedimentos A, B e C 

Os procedimentos A e B consistiram na mistura da polpa de nanocelulose e água enquanto 

que no C adicionou-se agar-agar à polpa. O procedimento A foi o primeiro a ser efetuado, 

seguindo-se o B e por último o C, devido ao gel obtido não possuir a consistência próxima do 

pretendido. A Tabela 20 apresenta as quantidades de polpa, água e agar-agar utilizadas nos 

respetivos procedimentos e o esquema da Tabela 21 apresenta os passos de cada procedimento. 

 

Tabela 20: Quantidades de polpa de nanocelulose, água e agar-agar, volume final e percentagem de 

nanocelulose pretendida no gel. 

Quantidades 

Procedimento A 

Procedimento B Procedimento C 

Ensaio I Ensaio II 

Polpa de 

nanocelulose 
≈41,66ml ≈166,66ml ≈375ml ≈100g 

Água ≈463,34ml ≈343,33ml ≈140ml - 

Agar-agar 
- - - ≈0,485g 

Volume final 

teórico (prático) 

≈500ml 

(≈505ml) 

≈500ml 

(≈509,99ml) 

≈500ml 

(≈515ml) 
 

Solução final 
5% de 

nanocelulose 

10% de 

nanocelulose 

15% de 

nanocelulose 

3% da 

nanocelulose 
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Tabela 21: Descrição dos passos referentes aos procedimentos A, B e C. 

 

Procedimento A

• Mediu-se/Calculou-se a 
quantidade de água 
necessária e pesou-se o 
agar-agar e a polpa de 
nanocelulose.

• Juntou-se a água à 
nanocelulose e colocou-
se na placa de 
aquecimento, 
adicionando-se um 
agitador posteriormente. 

•Temperatura de 92ºC/93ºC e 
agitação de 500/600/700 
rotações por minuto (rpm) 
x100.

• Após 10-15 min, quando 
a mistura já se 
encontrava dissolvida, 
adicionou-se o agar-
agar. Manteve-se a 
agitação.

• Retirou-se a solução do 
copo/gobelé e colocou-
se num recipiente. 
Deixou-se arrefecer à 
temperatura ambiente e 
posteriormente foi 
colocado no frigorífico.

Procedimento B

• Mediu-se/Calculou-se a 
quantidade de água 
necessária e pesou-se o 
agar-agar e a polpa de 
nanocelulose.

• Colocou-se a água a 
aquecer até à 
temperatura de ebulição 
(100ºC).

• Adicionou-se o agar-
agar (solúvel em água a 
temperaturas entre 95ºC-
100ºC). Baixou-se a 
temperatura para os 
95ºC, o ponto de fusão 
do agar-agar. Colocou-
se um agitador.

• Adicionou-se a polpa de 
nanocelulose e 
procedeu-se à agitação.

• Baixou-se a temperatura 
para o intervalo do 
ponto de gelificação do 
agar-agar, após a mistura 
estar bem agitada (32ºC-
45ºC).

• Retirou-se a solução da 
placa de aquecimento e 
deixou-se 10-15 min à 
temperatura ambiente 
para polimerizar.

Procedimento C

• Mediu-se/Calculou-se a 
quantidade de água 
necessária e pesou-se o 
agar-agar e a polpa de 
nanocelulose.

• Colocou-se a polpa na 
placa de aquecimento a 
95ºC e com agitação de 
1500 rpmx100. 
Colocou-se o agitador.

• Adicionou-se o agar-
agar passados 10-15 
minutos.

• Quando a mistura estava 
suficientemente 
envolvida baixou-se a 
temperatura para os 
40ºC.

• Deixou-se breves 
minutos a esta 
temperatura e retirou-se 
a mistura para um 
recipiente.

• Manteve-se à 
temperatura ambiente 
durante 10-15 min para 
polimerizar.
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• Procedimento D 

O resultado obtido nos procedimentos anteriores não era o ideal para o presente estudo, ou 

seja, a amostra final não apresentava as características desejadas, de forma que se optou por um 

método completamente diferente. O objetivo deste procedimento (Tabela 22) foi retirar maior 

quantidade de água à polpa para obter um gel consistente e com menor percentagem de água na 

sua constituição. 

 

Tabela 22: Passos referentes ao procedimento D. 

1-Pesou-se a polpa de nanocelulose (8g) (e, de seguida, mais 8g para equilibrar a 

centrifugadora). 

2-Colocaram-se os tubos de ensaio contendo a polpa na centrifugadora a 36rpmx100. 

Centrifugou-se 90 minutos com intervalos de 5 em 5 minutos para verificar a quantidade de 

água que estava no sobrenadante e proceder à sua recolha. 

3-Pelos cálculos seria necessário retirar, dos 8g de polpa, 4g de água e ao fim de 90 minutos 

foi atingido este objetivo. Os tubos retiraram-se da centrifugadora. Ao retirar o sobrenadante 

dos tubos de ensaio, mediu-se/pesou-se a quantidade de água já extraída. 

4-O conteúdo dos tubos de ensaio foi retirado para um gobelé/copo e colocado na placa de 

aquecimento a 100ºC e agitação. A mistura que se obteve após a centrifugação já era bastante 

sólida e por isso optou-se por não adicionar o agar-agar. 

 

• Procedimento E 

Dado que através dos procedimentos realizados anteriormente não foi possível obter o gel 

de nanocelulose com as devidas características, testou-se um novo método baseado num estudo 

de Kentaro Abe e Hiroyuki Yano [173]. 

A suspensão de nanofibras de nanocelulose utilizada pelos autores continha 0,8g de fibras 

de nanocelulose e perfazia um total de 20g. No caso do presente estudo, a suspensão usada 

continha 3g de fibras de nanocelulose pelo que, a quantidade de suspensão a utilizar foi 75g, 

para o ensaio 1. No ensaio 2 optou-se por utilizar o dobro da quantidade (150g). O esquema da 

Tabela 23 apresenta os passos dos dois ensaios efetuados. 
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Tabela 23: Descrição dos passos dos dois ensaios do procedimento E. 

Procedimento E
(Ensaio 1)

1-Pesaram-se duas suspensões (com 75g
cada uma) e colocaram-se em dois
recipientes.

2-Procedeu-se ao alisamento da
superfície de modo a que a mesma se
mantivesse com uma forma plana, e
espussura mais ou menos constante, e
para não se formarem possíveis fissuras
e adesões às paredes.

3-Para obter duas soluções alcalinas (80g
cada uma) com valores diferentes de
hidróxido de sódio (NaOH) (uma com
15g e outra com 21g), pesou-se primeiro
o NaOH e completou-se a solução com
água destilada até perfazer os 80g,
procedendo à sua dissolução.

4-Verteram-se as soluções alcalinas para
cada um dos recipientes que continham as
suspensões, cuidadosa e lentamente de
modo a não deformá-las.

5-De seguida, cobriram-se os dois
recipientes com papel filme e colocaram-
se numa estufa elétrica a uma temperatura
de 50ºC por um período de doze horas.

6-Retiraram-se as amostras que se
encontravam em estado de semi-gel, do
interior da estufa. Mediu-se o pH das
soluções e extraíu-se o gel para dois
tubos. Mantiveram-se as amostras de gel
fechadas e à temperatura ambiente por
doze horas.

7-Efectuou-se a diluição com ácido
acético (CH3COOH) a 4% para um total
de 200ml de solução. Para tal, mediu-se
8ml de CH3COOH para 192ml de água.

Procedimento E
(Ensaio 2)

1-Pesou-se a polpa de nanocelulose (150g)
e colocou-se numa placa de Petri, onde
previamente se dispôs, no interior, papel
de filme, de modo a auxiliar quando se
pretendesse retirar a polpa.

2-Tornou-se a superfície da polpa o mais

plana possível.

3-Colocou-se a amostra na estufa, a secar a
uma temperatura de 50ºC, durante
aproximadamente 8h30.

4-Retirou-se da estufa, e extraíu-se a polpa
da placa de Petri, com a ajuda do papel de
filme, para uma novo recipiente.

5-Pesou-se o NaOH (≈41,8g) e colocou-se
num recipiente, bem como a água para
fazer a solução (160g), colocando-a em
dois balões. Adicionou-se, lentamente, o
NaOH à água, dividindo o mesmo pelos
dois balões e foi-se agitanto.

6-Após o NaOH estar dissolvido, verteu-se
para o interior do recipiente que continha a
polpa de nanocelulose, de forma cuidada e
lenta.

7-Transferiu-se para a estufa, onde ficou a
uma temperatura de 50ºC durante um
período de tempo aproximado de 13 horas.

8-Retirou-se da estufa e ficou a repousar à
temperatura ambiente. Retirou-se, com
uma pipeta, a solução de NaOH.

9-Mediu-se a água (192ml) e o
CH3COOH (8ml) necessários. Colocou-se
a água num gobelé e verteu-se o
CH3COOH lentamente para o mesmo.
Misturou-se com uma pipeta de Pasteur.
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Procedimento E
(Ensaio 1)

8-Procedeu-se à neutralização, vertendo-
se cerca de 40ml da solução de
CH3COOH, para cada suspensão, durante
seis horas.

9-Mediu-se de imediato o pH. A medição
repetiu-se passados 15 minutos.

10-Decorridas seis horas de
neutralização, adicionou-se 85ml
(aproximadamente) de CH3COOH ao gel
de 21g de NaOH e 80ml ao gel que
continha 15g de NaOH.

11-Por fim, retiraram-se as amostras de
gel do CH3COOH e enxaguaram-se com
água corrente por um período aproximado
de doze horas.

12-Retiraram-se da água e mediu-se o pH
da água corrente. Renovou-se a água e
colocaram-se os dois géis, de novo, a
lavar.

13-Ao fim de mais de seis horas,
retiraram-se os dois géis da água e o pH
da água voltou a ser medido.

Procedimento E
(Ensaio 2)

10-Verteu-se a solução de CH3COOH
lentamente sobre a polpa, ficando
submersa. Colocou-se a tampa no
recipiente e voltou a colocar-se na estufa
a 50ºC durante seis horas.

11-Retirou-se o recipiente da estufa.
Extraíu-se a solução de CH3COOH e
deixou-se a polpa repousar à temperatura
ambiente.

12-Encheu-se o reservatório onde,
posteriormente, se iria colocar a polpa,
com água destilada necessária para a
lavagem. Encheu-se uma tina de vidro
com água destilada e colocou-se no
interior do reservatório. Colocou-se uma
bomba, semelhante às usadas em
aquários, que permitia a circulação
constante de água. Colocou-se a amostra
de nanocelulose no interior da tina de
vidro, onde ficou submersa. Ligou-se a
bomba de circulação de água durante 12
horas, sendo a água do reservatório
renovada duas vezes.

13-Antes de terminar o tempo de
lavagem, a amostra foi cortada em quatro
fragmentos idênticos, denominados por I,
II, III e IV. Dispuseram-se os mesmos no
interior da tina.

14-Finalizado o tempo de lavagem,
retiraram-se os 4 fragmentos da água.

15-Mediu-se a água destilada a usar nas 7
soluções de etanol (30ml cada) a
diferentes concentrações (50%, 60%,
70%, 80%, 90% e 100%) e colocou-se
em diferentes copos. Mediu-se o etanol
necessário. Misturou-se o etanol com a
água destilada.



Capítulo 6 – Materiais e Métodos 

99 

 

De seguida, são apresentados, no esquema da Figura 33, os métodos aplicados a cada um 

dos quatro fragmentos, e na Figura 34, imagens dos diversos passos realizados.  

Figura 33: Métodos realizados para cada fragmento em estudo. 

 

 

Procedimento E
(Ensaio 1)

Procedimento E
(Ensaio 2)

16-A desidratação, através de séries de
etanol, consistiu na colocação de cada
fragmento em cada um dos seis frascos,
contendo as diferentes concentrações de
etanol, por um período de 15 minutos
cada um. Este método foi sempre
realizado no sentido do frasco de maior
concentração de etanol e realizado em
dois dos fragmentos.

17-De seguida, procedeu-se à medição de
30ml de t-butanol e colocou-se num
frasco. Um dos fragmentos desidratado
com etanol foi imerso na solução de t-
butanol por um período de tempo de 15
minutos.

I
• Reservado no frigorífico.

II
• Congelado para posterior liofilização.

III
• Desidratado com diferentes concentrações de etanol, congelado e liofilizado.

IV

• Desidratado com diferentes concentrações de etanol, mergulhado em solução de 

t-butanol, congelado e liofilizado.
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Figura 34: (a) Polpa de nanocelulose preparada para ir à estufa; (b) Polpa após imersão em NaOH; (c) Polpa 

após imersão em CH3COOH; (d) Lavagem em água corrente; (e) e (f) Corte da amostra em quatro fragmentos 

idênticos; (g) Continuação do processo de lavagem; (h) Desidratação em concentrações crescentes de etanol e (i) 

Imersão em t-butanol. 

    (a) (b) (c) 

(d) 

(f) (g) 

(e) 

(h) (i) 
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6.5.2 Caracterização do gel de nanocelulose 

Finalizado o processo de obtenção do gel de nanocelulose, prosseguiu-se para a sua 

caracterização, considerando: observação em microscopia eletrónica de varrimento (MEV), 

determinação da estabilidade e da distribuição de tamanhos de partícula, ensaios mecânicos de 

resistência à compressão, estimativa quanto ao valor de densidade e avaliação da capacidade de 

absorção de água. De seguida, descrevem-se cada um deles mais detalhadamente. 

6.5.2.1 Análise por Microscopia Eletrónica de Varrimento 

Através do MEV foi possível observar e analisar a superfície e a secção transversal dos 

fragmentos e as características morfológicas de fibras. Para esta análise utilizou-se o 

Microscópio VEGA 3, comercializado pela empresa TESCAN. 

6.5.2.2 Determinação da estabilidade e da distribuição de tamanhos da dispersão 

A análise através do Dispersion Analyser LUMiSizer® (Figura 35) permite, através de 

aplicação de uma força centrífuga e pelo aumento da temperatura, acelerar a separação de 

diversas dispersões. Esta técnica emprega o STEP-Tecnology® (Figura 36), método que 

realiza, simultaneamente, a medição da intensidade de luz transmitida em função do tempo, e 

da posição ao longo do comprimento total da amostra. Os dados recolhidos, da luz transmitida, 

são apresentados em função da posição dentro da amostra, sendo a distância inicial o centro da 

rotação (perfis de transmissão). A progressão dos perfis de transmissão contém informações 

acerca da estabilidade e cinética dos processos de separação. Através deste dispositivo é 

possível realizar a caracterização das distribuições de tamanho de partícula, sendo que 

partículas dispersas não se separam como um conjunto de partículas. Em casos de uma fase de 

alta dispersão, a separação conjunta deve ser esperada, pelo que pode ser necessário diluir para 

tornar possível determinar as distribuições de tamanho de partícula [174].  

O Multiwavelength Separation Analyser LUMiReader® PSA 453 (Figura 35), é um 

dispositivo que, utilizando princípios similares ao LUMiSizer®, possibilita a caracterização da 

distribuição do tamanho de partícula. A intensidade da luz transmitida (de três fontes de luz 

incorporadas a 865nm, 630nm e 470nm) é medida em função do tempo e da posição ao longo 

da altura total da amostra. Os dados recolhidos são apresentados em função da posição da 

amostra no interior do tubo, e inicia-se na extremidade superior do CCD-line detector, 



Capítulo 6 – Materiais e Métodos 

102 

originando os perfis de transmissão (Figura 36). A progressão dos perfis de transmissão permite 

obter informações sobre a estabilidade e cinética dos processos de separação [174]. 

Figura 35: (a) e (b): Dispersion Analyser LUMiSizer® 651 [175]; (c) e (d): Multi-wavelength Separation 

Analyser LUMiReader® PSA 453-1 [176]. 

Figura 36: (a) STEP-Tecnology® no LUMiSizer®. Esquema representativo do modo de medição da 

fotocentrifugadora analítica para múltiplas amostras. A luz paralela atravessa as células de amostra e os perfis de 

transmissão são registados em intervalos de tempo predefinidos ao longo de todo o comprimento da amostra no 

tubo. (b) Esquema do princípio de medição de STEP-Tecnology® no LUMiReader® - a luz (em paralelo) 

atravessa as células de amostra e a distribuição da transmissão é gravada usando o mesmo princípio do 

LUMiSizer® [174]. 

 

Os dois tipos de análise, a determinação da estabilidade e a distribuição de tamanhos de 

partícula, foram aplicados a amostras de polpa e de gel de nanocelulose (fragmento I), para fins 

comparativos. A determinação da estabilidade da dispersão foi realizada utilizando o 

Dispersion Analyser LUMiSizer® 651 (865nm), e de acordo com a norma ISO/TR 13097. 

(a) (b) 

(c) (d) 

(a) (b) 
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Quanto à determinação da distribuição de tamanhos, executou-se recorrendo ao 

Multiwagelenght Separation Analyser LUMiReader® PSA 453. A tabela 24 descreve o modo 

de preparação das amostras e os parâmetros de medição para os dois testes. 

Tabela 24: Modo de preparação das amostras e parâmetros de medição na determinação da estabilidade da 

dispersão e da distribuição de tamanhos. 

 Determinação da estabilidade da 

dispersão 

Determinação da distribuição de 

tamanhos - LUMiReader 

Preparação 

das 

amostras 

A análise requer a preparação das 

amostras, as quais foram diluídas com 

água desionizada até 50% da 

concentração inicial e 

homogeneizadas com uma seringa. 

Este passo foi necessário de forma a 

conseguir preencher as células da 

amostra (com 2,2mm e feitas de 

policarbonato), neste caso com 0,4g de 

gel de nanocelulose. 

Preparação prévia das amostras, sendo 

diluídas em água desionizada de forma 

a garantir a sedimentação livre de 

partículas, ou seja, para evitar 

obstáculos. A polpa de nanocelulose 

foi diluída numa percentagem de 0,2% 

e o gel para 0,4% da concentração 

inicial. As amostras foram testadas em 

células de 10mm feitas de 

policarbonato. 

Parâmetros 

de 

medição 

Primeira avaliação: 4000 rotações por 

minuto (rpm), aceleração centrífuga 

relativa (RCA) 2300, tempo de 

medição de 15 min e intervalos entre 

medição nos primeiros 150 segundos 

de cerca de 1 segundo, seguidos por 

intervalos de 50 segundos, e com uma 

temperatura de 20ºC. 

Segunda avaliação: 1500rpm, RCA 

328, tempo de medição de 105 

minutos, intervalos de medição 

durante os primeiros 1050 segundos 

de cerca de 7 segundos, seguidos de 

intervalos de 350 segundos, a uma 

temperatura de 20ºC. 

Os intervalos de medição foram 

aumentando gradualmente de 1 até 

300 segundos, sendo que o tempo 

necessário de medição foi de 1 hora. 
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6.5.2.3 Ensaios mecânicos de resistência à compressão 

Os ensaios mecânicos de resistência à compressão foram realizados na máquina Instron 5848 

Microtester. Para tal, procedeu-se à avaliação de quatro amostras do gel de nanocelulose, que 

correspondiam a cada um dos fragmentos obtidos (I, II, III e IV). A partir do fragmento I 

usaram-se 3 provetes, do fragmento II retiraram-se 2, do fragmento III apenas foi possível obter 

1 provete e do fragmento IV obtiveram-se dois provetes. O primeiro passo consistiu no 

tratamento de cada provete, para que fosse o mais uniforme possível, seguido da medição das 

dimensões (comprimento, largura e altura (mm)) de cada um. Seguidamente, realizaram-se os 

testes de resistência à compressão (Figura 37). 

Figura 37: Ensaio de resistência à compressão. 

6.5.2.4 Estimativa do valor da densidade 

A densidade pode ser determinada através da divisão da massa do material pelo volume do 

mesmo. Para o cálculo da densidade, em forma de estimativa, utilizou-se um pequeno provete 

de cada fragmento. Os provetes foram pesados e medidos (comprimento, largura e altura (cm)). 

Procedeu-se ao cálculo do volume de cada provete e seguidamente, à avaliação da densidade. 

6.5.2.5 Capacidade de absorção de água 

O ensaio para avaliar a capacidade de absorção de água foi realizado em função da norma 

ASTM 3575 [89] e utilizando quatro provetes/amostras, correspondendo a cada um dos 

fragmentos de gel obtido. Primeiramente, quantificaram-se as dimensões (comprimento, 

largura e altura (cm)) e o peso (g) de cada provete. O passo seguinte consistiu na imersão de 

cada provete em água destilada. Ao fim de 24 horas, cada um dos provetes foi retirado e sujeito 
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a nova avaliação de dimensões e pesado, voltando a ser imerso até perfazer um período de 48 

horas. Após este período foram novamente medidos e pesados. 

6.5.3 Processamento final e obtenção do protótipo final 

Este passo foi realizado no gel de nanocelulose obtido do procedimento D, e o objetivo era 

que fosse igualmente utilizado para o gel obtido do procedimento E. Finalizadas as etapas da 

obtenção do gel de nanocelulose e da impressão do modelo 3D da palmilha procedeu-se à 

obtenção do protótipo. 

O modelo 3D da palmilha foi utilizado para produzir um molde em gesso no qual foi 

colocado o gel de nanocelulose. Foi feita uma mistura de gesso em pó com água e, com o auxílio 

de algodão, começou-se a colocar camadas alternadas deste e da mistura obtida em volta do 

molde 3D da palmilha (Figura 38 (a)). O algodão, na fase da elaboração das camadas de gesso, 

foi utilizado com o objetivo de endurecer o mesmo e criar um molde mais consistente. Após a 

colocação das sucessivas camadas de algodão e da mistura obtida procedeu-se ao alisamento 

final e ao aperfeiçoamento de todos os contornos do molde (Figura 38 (b)). 

Finalizado o tempo de secagem à temperatura ambiente, cerca de vinte horas, o modelo 3D 

da palmilha foi retirado do interior do molde de gesso e algodão. De seguida procedeu-se à 

colocação de uma rede fina e maleável no interior da parte côncava do molde. A rede teve como 

objetivo servir de suporte ao gel de nanocelulose que viria a ser depositado por cima da mesma 

e fazer com que o gel não entrasse em contacto com o molde de gesso e algodão. 

Concluída a etapa de elaboração do molde, procedeu-se à colocação do gel de nanocelulose 

no interior da parte côncava do molde (Figura 38 (c)). Manteve-se até solidificar e ganhar 

forma. 

De seguida retirou-se o protótipo de nanocelulose do interior do molde, e revestiu-se o 

protótipo com uma pele de uso corrente no fabrico de calçado, a anilina de porco. No entanto, 

devido ao facto de ocorrer uma contração significativa do gel, e consequentemente do protótipo, 

foi necessário recorrer a uma etapa de secagem para que não houvesse risco de nova redução 

de tamanho. Deste modo, colocou-se o protótipo na estufa, à temperatura de 90ºC durante um 

período de meia hora.  
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Procedeu-se então, novamente, ao seu revestimento com anilina de porco. Uma vez que 

ocorreu novamente redução do tamanho do protótipo de nanocelulose foi necessário otimizar o 

processo de obtenção do gel, efetuando-se o procedimento E. 

 

Figura 38: (a) Molde com as camadas de algodão e gesso intercaladas; (b) molde de gesso após 

aperfeiçoamento e (c) molde final com a rede de suporte e o gel de nanocelulose. 

 

(a) (b) 

(c) 
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7 Apresentação e Discussão de Resultados 

Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos resultados obtidos. Primeiramente 

será feita uma abordagem em relação à avaliação dos dados estatísticos de podobarometria, 

mais precisamente dos seguintes parâmetros: tipo de pé, ponto de pressão máxima, distribuição 

da área de pressão e do centro de gravidade. De seguida, são abordados os resultados obtidos 

quanto ao processo de obtenção do gel de nanocelulose nos vários procedimentos realizados 

(A, B, C, D e E). Posteriormente, apresentar-se-ão os resultados quanto à caracterização do gel 

de nanocelulose e respetiva discussão, no que diz respeito aos diversos parâmetros analisados, 

entre os quais: a análise de microscopia eletrónica de varrimento, a determinação da 

estabilidade e da distribuição de tamanhos da dispersão, os ensaios mecânicos de resistência à 

compressão, a estimativa do valor de densidade e a capacidade de absorção de água. Por fim, 

realizar-se-á uma comparação e discussão geral dos resultados obtidos de cada ensaio e para os 

processos realizados, com valores típicos de materiais usados no fabrico e desenvolvimento de 

ortóteses.  

 

7.1 Obtenção das imagens de Podobarometria e sua avaliação 

As imagens relativas à “pisada” do pé de cada criança, mais propriamente as imagens da 

distribuição da pressão plantar foram obtidas e partilhadas por parte da Doutora Sandra Gagulic. 

A sua recolha foi executada dentro do esperado, sem qualquer contrariedade e após o 

consentimento necessário por parte dos pais de cada criança. 

De modo a compreender quais as características podológicas do grupo de amostras/crianças 

analisado, efetuou-se a sua avaliação podobarométrica e respetiva análise estatística. 

Primeiramente, procedeu-se ao cálculo do Footprint Angle (FPA), técnica explicada 

anteriormente no ponto 2.2.2, dos dois pés de cada criança, através das imagens podológicas 

referentes à distribuição da pressão plantar obtidas. A Tabela 25 demonstra quais os valores do 

FPA do pé direito e esquerdo de cada criança bem como a classificação correspondente. 
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Tabela 25: Análise dos valores do Footprint Angle (FPA) do pé direito e esquerdo de cada criança, e 

respetiva classificação do pé. 

 

A Tabela 26 corresponde à avaliação estatística do tipo de pé, do ponto de pressão máxima, 

da distribuição da área de pressão máxima e do centro de gravidade. 

Número Género Idade 
Número 

de calçado 

FPA – Pé 

Esquerdo 
Tipo de Pé 

FPA – Pé 

Direito 
Tipo de Pé 

1 M 11 36 59º Cavo 50° Cavo 

2 M 11 37 52º Cavo 62° Cavo 

3 F 10 36 56,5º Cavo 65,5° Cavo 

4 M 10 36,5 53º ou 51º Cavo 47° Cavo 

5 M 10 38 53,5º Cavo 55° Cavo 

6 F 11 33 59º Cavo 55° Cavo 

7 M 10 41,5 56º Normal 60° Cavo 

8 F 10 36,5 55º Cavo 57° Cavo  

9 F 10 36 54º Cavo 56° Cavo 

10 F 11 36 54º Cavo 61° Cavo 

11 M 10 33,5 59º Cavo 58° Cavo 

12 F 11 - 53,5º Cavo 48° Cavo 

13 F 10 38,5 50,5º Cavo 50° Normal 

14 F 11 35,5 53,5º Cavo 50° Cavo 

15 M 10 36 53º Cavo 57° Cavo 

16 M 10 36 53º Normal 59° Cavo 

17 M 10 33,5 68º Cavo 61° Cavo 

18 M 11 34,5 46º Normal 43° Normal 

19 M 10 39.5 48,5º Cavo 45° Normal 
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Tabela 26: Avaliação estatística do tipo de pé, do ponto de pressão máxima, da distribuição da área de 

pressão e do centro de gravidade. 

 n % 

Tipo de pé 

Normal 1 5,3 

Ambos os pés cavo 14 73,7 

Pé direito normal e pé esquerdo cavo 2 10,5 

Pé esquerdo normal e pé direto cavo 2 10,5 

 

Ponto de 

Pressão máxima 

(M) 

Calcanhar direito 8 42,1 

Calcanhar esquerdo 9 47,4 

Antepé direito 1 5,3 

Antepé esquerdo 1 5,3 

 

Área de Pressão 

>75% 

Calcanhares 8 42,1 

Calcanhares e antepés 7 36,8 

Calcanhares e antepé direito 3 15,8 

Calcanhares e antepé esquerdo 1 5,3 

 

Centro de 

gravidade 

Alinhado 3 15,8 

Anteriorizado à esquerda 4 21,1 

Anteriorizado à direita 5 26,3 

Posteriorizado à esquerda 3 15,8 

Posteriorizado à direita 1 5,3 

Posteriorizado 2 10,5 

Anteriorizado 1 5,3 

 

Verifica-se, em primeiro lugar, que existe uma grande discrepância no número do calçado 

de cada criança, oscilando entre o 33 ao 41,5. 

Após o cálculo e análise do FPA, e como apresentado na Tabela 26, conclui-se que 14 

crianças (73,7%) apresentavam os dois pés cavo. Tal facto pode sugerir possíveis maus hábitos 

posturais ou uma possível tendência das crianças em desenvolver a malformação plantar. 
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Constatou-se também que quatro crianças possuíam um dos pés cavo e o outro com o arco 

normal (21,05%), e apenas uma criança (5,3%) demonstrava o pé com o arco normal. 

Pela análise do ponto de pressão máxima, verificou-se que nove crianças (47,4%) o 

possuem no calcanhar esquerdo e oito crianças (42,1%) no calcanhar direito. As duas crianças 

restantes, apresentam o ponto de pressão máxima, uma (5,3%) no ante-pé direito e outra no 

esquerdo. 

Quanto à área de pressão superior a 75%, e por observação da tabela apresentada, apurou-

se que, em oito crianças (42,1%) esta se encontrava nos calcanhares, e em sete crianças (36,8%), 

nos calcanhares e ante-pés. 

Relativamente à análise do centro de gravidade, verificou-se que, de uma forma geral, os 

valores são muito inconstantes. Da amostra de crianças, cinco (26,3%) apresentavam o centro 

de gravidade anteriorizado à direita e quatro (21,1%) anteriorizado à esquerda. 

De seguida, calculou-se o Índice de Massa Corporal (IMC). Usando a curva de 

crescimento, para cada sexo entre os 2 e os 20 anos de idade, para o IMC (Figura 39), 

relacionou-se o valor de IMC com a idade, obtendo o valor do percentil de cada criança. Através 

da classificação do estado nutricional tendo em conta o percentil IMC, apresentada na Tabela 

27, foi possível classificar-se o estado nutricional de cada criança (Tabela 28). 

Figura 39: Curva de crescimento para raparigas (a) e para rapazes (b) para o IMC (2-20 anos) [177]. 

(b) 
(a) 
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Tabela 27: Classificação do Estado Nutricional de Crianças/Adolescentes de acordo com o percentil IMC 

[178]. 

Classes de IMC Percentil (P) 

Baixo peso Igual ou inferior ao percentil 5 

Peso normal Entre o percentil 5 e o percentil 85 

Excesso de peso Igual ou superior ao percentil 85 

Pré.Obesidade ou Excesso Igual ou superior ao P85 e inferior ao P95 

Obesidade Igual ou superior ao percentil 95 

 Tabela 28: Classificação do estado nutricional das crianças da amostra. 

Número Género Idade IMC 

Classificação 

do estado 

nutricional 

1 M 11 15,48 Peso Normal 

2 M 11 14,35 Baixo peso 

3 F 10 15,22 Peso Normal 

4 M 10 16,89 Peso Normal 

5 M 10 16,9 Peso Normal 

6 F 11 14,7 Peso Normal 

7 M 10 18,8 Peso Normal 

8 F 10 14,2 Peso Normal 

9 F 10 18 Peso Normal 

10 F 11 12,7 Baixo Peso 

11 M 10 15,3 Peso Normal 

12 F 11 15,8 Peso Normal 

13 F 10 23,1 Obesidade 

14 F 11 17,6 Peso Normal 

15 M 10 14,7 Peso Normal 

16 M 10 19,2 Peso Normal 

17 M 10 15,8 Peso Normal 

18 M 11 14,7 Peso Normal 

19 M 10 18,3 Peso Normal 
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Da amostra total de 19 crianças verificou-se a presença de: 2 crianças (10,52%) 

classificadas com baixo peso, 16 crianças (84,2%) identificadas com peso normal e 1 criança 

(5,26%) classificada como obesa. 

As alterações posturais e/ou as patologias do pé como o pé cavo e pé plano, como referido 

anteriormente, podem ser associadas a estados de obesidade e a outros fatores, mas neste caso, 

como o número de elementos da amostra são reduzidos, não é possível tirar conclusões 

fidedignas acerca da influência do estado nutricional no desenvolvimento e existência de 

patologias no pé.  

As duas crianças, 2 e 10, possuem baixo peso e apresentam os dois pés cavo, revelam a 

possibilidade de o estado nutricional não ter influenciado o desenvolvimento de pé cavo. Por 

outro lado, a criança denominada com o número 13, com o estado nutricional classificado como 

obesidade, apresenta também pé cavo. 

 

Tabela 29: Valores da média do Footprint Angle (FPA) relacionados com a classificação do IMC. 

Classificação IMC FPA 

Magreza 58,5º 

Normopeso ou Peso Normal 54,03º 

Excesso de peso (não há crianças com excesso de peso) 

Obesidade 50º 

 

7.2 Planeamento da Palmilha no Inventor 

O primeiro objetivo do planeamento da palmilha no Inventor era modelar uma palmilha com 

o tamanho 36, com um certo espessamento (neste caso foi de 4mm) e com um ângulo do arco 

plantar de 50º. Este passo decorreu, inicialmente, com algumas dificuldades no que toca ao 

conhecimento do programa Inventor. No entanto, o objetivo de projetar a palmilha foi 

cumprido, obtendo-se os parâmetros pretendidos. 
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Na segunda etapa do planeamento, pretendia-se modelar a palmilha com a distribuição das 

pressões plantares da amostra escolhida. Tal não foi conseguido devido ao fator tempo, uma 

vez que foi necessário passar à fase da impressão 3D do modelo da palmilha. Deste modo, o 

desenho não se encontrava completo, ficando esta segunda etapa relativa às pressões plantares 

para um estudo posterior. 

7.3 Impressão 3D do modelo da Palmilha 

O modelo final da ortótese do pé, impresso em 3D, pode ser observado na Figura 40, tendo-

se verificado que apresentou a forma desejada e as características pretendidas. 

Figura 40: Modelo da ortótese plantar obtido pela impressão 3D. 

 

7.4 Obtenção, otimização e caracterização do gel de nanocelulose  

7.4.1 Obtenção do gel de nanocelulose 

Através do procedimento A (2 ensaios) obtiveram-se duas amostras, uma com 5% e outra 

com 10% de nanocelulose. Verificou-se, no dia seguinte à realização do processo, que o gel de 

5% estava muito líquido e o gel de 10% se encontrava ligeiramente mais viscoso. Passados 5 

dias, verificou-se uma separação de fases (a água passou toda para o sobrenadante e formou-se 

um depósito no fundo do recipiente) no caso do gel de 5%. Quanto ao gel de 10% verificou-se 

que estava mais viscoso/espesso, no entanto ainda não era o pretendido.  

Quanto ao procedimento B (gel de 15% de nanocelulose), verificou-se que o resultado final 

apresentava uma estrutura espessa e esbranquiçada. No dia seguinte, o gel apresentava um 

espessamento maior e pouco deslizamento dentro do recipiente. 
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O gel de 3% de nanocelulose obtido através do procedimento C apresentou, aos primeiros 

momentos, uma solução viscosa/espessa/consistente, embora deslizasse no recipiente. 

Posteriormente, passados dois/três dias verificou-se um aumento da consistência. 

O gel de 6% de nanocelulose (procedimento D) apresentou uma grande consistência, 

assemalhando-se a uma massa de pão, após retirar do tubo usados na centrifugadora. Ao colocar 

na placa de aquecimento juntamente com o agitador verificou-se que este forçava a polpa a 

arrastar-se pelas paredes como uma bola. A razão pela qual não se adicionou agar-agar foi 

porque a amostra já apresentava uma elevada consistência, e não iria ser possível uma 

homogeneização do agar-agar e da amostra. No dia seguinte, a amostra revelava um ligeiro 

aumento da consistência. 

Sucintamente, os primeiros três procedimentos (A, B e C) realizados para a obtenção do gel 

não proporcionaram os resultados pretendidos, uma vez que não tinham a consistência ideal e 

apresentavam ainda uma grande quantidade de água (Figura 41). O procedimento D, apesar de 

permitir retirar água da amostra, demonstrou ser um método bastante moroso e limitado no que 

diz respeito às quantidades do tubo usado na centrifugadora. 

Figura 41: Polpa obtida através dos procedimentos A, B e C (da esquerda para a direita). 

No procedimento E, foram realizados dois ensaios. O primeiro (Figura 42) consistiu em 

analisar qual a quantidade de solução alcalina mais indicada, testando-se duas soluções (uma 

de 15g e outra de 21g de NaOH). 

Ao adicionar as soluções alcalinas de quantidades diferentes de NaOH à polpa de 

nanocelulose verificou-se, após breves instantes, que a polpa emergiu até ficar à superfície. 

Após esta imersão, verificou-se que a suspensão de nanocelulose com 21g de NaOH estava 
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mais consistente do que inicialmente, e mais na periferia do que no interior e um menor 

diâmetro. No caso da suspensão de nanocelulose com 15g de NaOH, verificou-se que se 

encontrava-se menos densa e com um diâmetro pouco diferente da inicial.  Averiguou-se que 

as soluções onde as suspensões se encontravam tinham ambas um pH de 12. 

Relativamente à neutralização das duas amostras de gel com ácido acético, verificou-se que 

ao colocar 40ml do mesmo em ambas as amostras o pH alterou baixando para 6. Após quinze 

minutos, o pH manteve-se inalterável. Passadas as seis horas de neutralização, o pH apurado 

foi de 11 para ambos os géis, razão pela qual se voltou a adicionar ácido acético por mais uma 

hora. Ao fim desse período de tempo mediu-se o pH, estando este próximo do valor neutro, mas 

ainda básico. Não se notaram novas alterações quanto à consistência dos dois géis. 

A lavagem das amostras de gel em água corrente realizou-se durante dezassete horas ao 

contrário das doze horas referidas no protocolo. Decorrido o tempo referido, o pH da água 

apresentava o valor de 12, razão pela qual se renovou a água de lavagem, e ao fim de seis horas 

o pH tornou-se neutro. Passadas onze horas de retirar o gel, o pH era básico (no valor de 8).  

O gel de 21g de NaOH apresentava uma maior consistência por todo, e não só na periferia. 

Quanto ao gel de 15g de NaOH, o facto de ter sido lavado em água corrente provou uma 

desagregação do mesmo, assemelhando-se mesmo a algodão. Deste modo, os resultados 

sugerem que o gel de 21g de NaOH seja o mais indicado para prosseguir o estudo. 

O ensaio 2 do procedimento E permitiu aperfeiçoar e otimizar o processo, através do 

aumento da quantidade de NaOH utilizada, uma vez que os resultados anteriores sugeriram que 

quanto maior a quantidade de NaOH maior a agregação da amostra. Na Figura 42 apresentam-

se os quatro fragmentos resultantes dos diferentes métodos realizados. 

O procedimento E foi o método que permitiu obter o gel de nanocelulose mais próximo do 

idealizado, mais consistente e com menor quantidade de água, comparativamente aos restantes. 

Estas características eram importantes para o desenvolvimento do trabalho, uma vez que a 

aplicação é uma palmilha, e deste modo, são necessárias determinadas exigências para que esta 

desempenhe a sua função e seja capaz de sustentar o peso da pessoa da melhor forma bem como 

se ajuste corretamente ao pé.  
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Figura 42: (a) Amostra de gel de 15g de NaOH (desagregado, parecendo algodão) e de 21g de NaOH (forma 

arredondada) após lavagem em água corrente no ensaio 1. Fragmentos de gel obtidos no ensaio 2:  

(b) fragmento I; (c) fragmento II; (d) fragmento III e (e) fragmento IV. 

De seguida, apresentam-se quais os efeitos dos vários compostos utilizados. 

• Efeito do hidróxido de sódio (NaOH) 

Segundo [179], o NaOH é um agente que permite a separação das microfibrilhas da parede 

celular, a remoção das impurezas e a obtenção de fibras com baixa percentagem de lignina e 

hemicelulose (Figura 43). Estes dois componentes dificultam o acesso às microfibrilhas e o 

processo da sua remoção é efetuado usualmente em métodos de isolamento da celulose, uma 

vez que assim este se torna mais fácil. O tratamento por NaOH promove também a 

transformação estrutural da celulose I em celulose II, sendo que os grupos hidroxilo presentes 

na superfície da celulose conseguem originar diferentes ligações de hidrogénio intra- e 

intermoleculares, uma vez que interagem entre si [179]. 

• Efeito do ácido acético 

De acordo com [179], um tratamento de ácido de clorito (ácido acético e clorito de sódio) 

com o ião dióxido de cloro (ClO2
-), permite também realizar deslignificação. 

(a) 

(d) (e) (c) 

(b) 
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Figura 43: Esquema do efeito do tratamento de NaOH em fibras celulósicas. (a) Imagens MEV de fibras de 

bagaço cru, Fibras tratadas com NaOH: (b) com 10wt% de NaOH e durante 1,5 hora, (c) com 20wt% de NaOH e 

durante 1,5 hora e (d) com 20wt% de NaOH e durante 10 horas [179]. 

• Efeito do etanol  

O etanol funciona como solvente para a lignina, tendo capacidade de solubilização, e 

apresenta maior capacidade de formar ligações de hidrogénio do que o metanol e a água [180]. 

• Efeito do t-butanol 

Um estudo realizado por [136], modificou a superfície de nanocristais de celulose e testou o 

efeito do t-butanol e de um surfactante. O objetivo era melhorar a dispersão dos nanocristais no 

solvente orgânico, sendo que os resultados indicaram esse mesmo efeito.  

7.4.2 Caracterização do gel de nanocelulose 

7.4.2.1 Análise de Microscopia Eletrónica de Varrimento 

A caracterização do gel de nanocelulose terá início pela análise das imagens de Microscopia 

Eletrónica de Varrimento. Apresentam-se, seguidamente, diversas imagens de MEV 

correspondentes aos vários fragmentos de gel de nanocelulose obtidos. Quanto às ampliações, 

de referir que, de forma a permitir realizar comparações entre os fragmentos, são apresentados 

valores de ampliação próximos, uma vez durante a aquisição das imagens não se utilizaram 

ampliações exatamente iguais para cada fragmento. 

A Figura 44 expõe as primeiras imagens MEV, com ampliações de 163x, 92x e 197x, para 

o fragmento I, II e II, respetivamente. São visíveis as diferenças entre as três imagens quanto à 

organização das fibras. Em geral, em todos os fragmentos é observado um aglomerado de fibras 
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com uma complexa desorganização, ordenadas em várias direções e com diferentes curvaturas. 

Na ampliação referida, no caso do fragmento I, visualiza-se um conjunto de fibras pouco 

compactado, contrariamente ao fragmento II e III, nos quais se verifica um emaranhado de 

fibras mais compactas. Nas ampliações referidas, o fragmento III evidencia a presença de poros 

de tamanho uniforme, sendo os poros dos outros dois fragmentos pouco notórios. 

Figura 44: MEV dos seguintes fragmentos: (a) Fragmento I com ampliação de 163x; (b) Fragmento II com 

ampliação de 92x e (c) Fragmento III com ampliação de 197x. 

A Figura 45 apresenta as imagens MEV com ampliações maiores, na ordem dos 1550x, 

1230x e 1110x, para o fragmento I, II e III, respetivamente. São observadas diferenças quanto 

à disposição das fibras entre o fragmento I e os outros dois fragmentos, sendo que no I as fibras 

(a) (b) 

(c) 
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parecem estar mais organizadas do que no caso do II e do III, onde se visualizam fibras 

orientadas em diversas direções. Verifica-se que o tamanho das fibras é aparentemente maior 

no fragmento I do que no II e no III. 

Figura 45: MEV dos seguintes fragmentos: (a) Fragmento I com ampliação de 1550x; (b) Fragmento II com 

ampliação de 1230x e (c) Fragmento III com ampliação de 1110x. 

De seguida, apresentam-se as figuras MEV (Figura 46) com ampliações de 6920x, 5080x e 

6920x, para o fragmento I, II e III, respetivamente. Verifica-se que o fragmento I exibe as fibras 

com maior espessura, comparativamente ao fragmento II e III. Contrariamente ao referido 

acerca da Figura 44, na ampliação de 6920x observa-se uma maior aglomeração das fibras, sem 

evidência de poros ou espaço entre as mesmas. O mesmo não se pode referir acerca do 

(a) (b) 

(c) 



Capítulo 7 – Apresentação e Discussão de Resultados 

122 

fragmento II e III, consequência do processo de liofilização, na qual a água existente 

desapareceu, acabando por dar origem a espaços entre as fibras do material. Podem ser 

encontradas fibras de diâmetro na ordem de 1μm, 0,8μm e 0,6μm no caso do fragmento I, na 

ordem de 0,15μm e 0,31μm para o fragmento II e na ordem dos 0,33μm para o fragmento III. 

 

Figura 46: MEV dos seguintes fragmentos: (a) Fragmento I com ampliação de 6920x; (b) Fragmento II com 

ampliação de 5080x e (c) Fragmento III com ampliação de 6920x.  

Os factos referidos acima são também visíveis na Figura 47, que apresenta os fragmentos I, 

II e III com as ampliações de 9220x, 9230x e 18400x, respetivamente. Enquanto o fragmento I 

(a) (b) 

(c) 
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possui as fibras aglomeradas e com poros de vários tamanhos, o II e o III apresentam as fibras 

dispersas entre si. 

 

Figura 47: MEV dos seguintes fragmentos: (a) Fragmento I com ampliação de 9220x; (b) Fragmento II com 

ampliação de 9230x e (c) Fragmento III com ampliação de 18400x. 

A ampliações de 18500x, 23100x e 22100x para o fragmento I, II e III, respetivamente, 

observa-se em pormenor as fibras de cada um (Figura 48). Mais uma vez se confirma que as 

fibras do fragmento I se encontram mais unidas e aglomeradas do que as do fragmento II e III, 

que evidenciam espaços entre si.  

(a) (b) 

(c) 
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Figura 48: MEV dos seguintes fragmentos: (a) Fragmento I com ampliação de 18500x; (b) Fragmento II com 

ampliação de 23100x e (c) Fragmento III com ampliação de 22100x. 

Em suma, pode-se dizer que a amostra analisada referente ao fragmento I evidencia, segundo 

a imagem MEV, um conjunto de fibras complexo, bastante agregado, desorganizado, com 

orientações e curvaturas diversas e com poros de tamanho variável e espaços entre si. 

Comparativamente a este, os fragmentos II e III apresentam um aglomerado de fibras menos 

compactado e com fibras mais dispersas, porém, exibem orientações e curvaturas diferentes e 

uma conformação desorganizada.  

(a) (b) 

(c) 
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A Figura 49 corresponde a uma imagem MEV, retirada da bibliografia, da polpa de 

nanocelulose utilizada à partida. Verifica-se, por comparação com os fragmentos I, II e III, que 

apesar de dispersas homogeneamente, as fibras apresentam dimensões mais reduzidas do que 

qualquer um dos três fragmentos. Verifica-se que, ao transformar a polpa em gel de 

nanocelulose ocorre uma aglomeração das fibras, sendo o fragmento II o que mais se aproxima 

da polpa original. 

Figura 49: Micrografia MEV de NFC’s produzidos sem pré-tratamentos, a partir de uma planta piloto CNF 

localizada no Centro de Desenvolvimento da Universidade de Maine [181]. 

 

Tal como mencionado no ponto 7.5.1, todos os fragmentos foram alvo do mesmo método 

principal, mas diferem nos passos adicionais. O fragmento I é o único que não foi alvo de 

liofilização, pelo que os fragmentos II, III e IV, ao serem liofilizados, perderam a água que 

continham, originando uma estrutura de fibras mais porosa relativamente ao I. Apesar de não 

ter sido possível a obtenção de imagens MEV do fragmento IV, que correspondia ao fragmento 

lavado com várias concentrações de etanol, mergulhado em t-butanol e liofilizado, a Figura 50 

retirada da bibliografia, evidencia o aspeto utilizando este processamento. A mesma figura 

apresenta os resultados do uso de uma concentração de NaOH (15g), diferente da utilizada no 

ensaio 2 do procedimento E (que rondou os 41,8g) efetuado no presente trabalho, e verifica-se 

que as fibras apresentam uma morfologia com inúmeros poros, de tamanhos variáveis, o que 

pode sugerir mais uma vez, que o papel do t-butanol se centrou em dispersar as fibras. 
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Figura 50: Micrografias MEV de hidrogéis preparados com 15wt% de NaOH a diferentes ampliações: (a) 

1000x; (b) 5000x; (c) 10000x e (d)20000x [173]. 

 

7.4.2.2 Determinação da estabilidade e da distribuição de tamanhos da dispersão 

A natureza granulosa, ou em forma de gomos, do gel de nanocelulose não permitiu efetuar 

a determinação da estabilidade da suspensão diretamente, devido a problemas ao preencher a 

célula de amostra. As amostras devem ser em forma de pasta homogénea, o que permite a 

determinação direta das mesmas. Posto isto, as amostras de nanocelulose, quer a da polpa quer 

a do gel, foram diluídas com água desionizada até 50% da concentração inicial. Apesar disso, 

supõe-se que as diferenças características no comportamento de separação das amostras são 

preservadas. 

Os perfis de transmissão representam a variação da concentração de partículas no interior da 

amostra, sendo que baixa transmissão significa alta concentração e alta transmissão significa 

baixa concentração de partículas. Para a análise dos perfis de transmissão é necessário ter em 

atenção que os perfis marcados a cor vermelha correspondem aos primeiros e os perfis a verde 

aos últimos [174].  

A altura de enchimento das amostras foi cerca de 109 mm e a posição do fundo da célula é 

de 129,8 mm. Comparando os resultados obtidos (Figura 51), verifica-se que as amostras 

exibem o mesmo mecanismo de separação, no entanto, apresentam estabilidade diferente. O gel 

de nanocelulose apresenta uma compressão mais rápida (devido a uma maior distância entre os 

perfis de transmissão), o que sugere a existência de partículas de maior dimensão, e um 

sedimento mais expandido. O gel apresenta menos dispersão de tamanho de partículas, o que 

pode ser observado na Figura 51 pela existência de intervalos de perfis mais definidos, 

contrariamente ao que acontece no caso da polpa de nanocelulose. 

(a) (b) (c) (d) 
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Figura 51: Comparação de perfis de transmissão das amostras de polpa (à esquerda) e de gel de nanocelulose 

(à direita) durante a centrifugação a RCA 2300 para 15 minutos a 20ºC (em cada perfil, os perfis vermelhos 

correspondem aos primeiros e os verdes aos últimos).  

 

Através do método de análise “Front Tracking” do software SepView que analisa a cinética 

de separação ao traçar o movimento do limite para o sobrenadante (40% neste caso), foi possível 

um conhecimento mais detalhado acerca da cinética de separação das amostras em estudo [174]. 

Pela Figura 52 pode-se concluir que, em geral, a amostra mais floculada, o gel de nanocelulose, 

apresenta uma compressão inicial rápida, conduzindo a uma aproximação muito mais rápida à 

altura final do sedimento, que também é maior do que a polpa de nanocelulose.  

Pode-se afirmar que as medições realizadas foram adequadas para realizar a caracterização 

qualitativa e quantitativa da estabilidade das suspensões de celulose de acordo com a norma 

ISO/TR 13097 usando o LUMiSizer® 651.  
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Figura 52: Comparação da cinética de separação das amostras durante a centrifugação em função da RCA: 

(a) 15 minutos RCA 2300 e (b) 105 minutos RCA 328. (Movimento do limite para o sobrenadante investigado 

no limiar de transmissão de 40%, medições duplicadas representadas por curvas com o mesmo tom de cor). 

 

Quanto à avaliação da distribuição de tamanho, foi necessário diluir as amostras de polpa e 

gel de nanocelulose de forma a que o impedimento entre as partículas pudesse ser ultrapassado. 

Verificou-se, após a diluição, que o gel de nanocelulose continha flocos visivelmente maiores 

do que a amostra de polpa. Os perfis de transmissão foram obtidos em 3 comprimentos de onda, 

porém, apresentam-se os resultados em 870nm, existindo apenas uma pequena variação nos 

resultados obtidos nas outras duas gamas de comprimento de onda.  

Através da Figura 53, confirma-se que as partículas do gel de nanocelulose são 

consideravelmente maiores do que as da polpa de nanocelulose, tal como já teria sido observado 

a olho nu. Assim, as partículas do gel de nanocelulose mais pequenas que foram detetadas estão 

(a) 

(b) 
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na ordem de 1μm e atingem os 100μm. Já no caso da polpa, as suas partículas tomam valores 

mínimos inferiores a 20μm. De referir que o alcance de tamanho de partículas maior do que a 

faixa de micrómetros é devido a uma aglomeração intensa de partículas, o que se verifica no 

gel de nanocelulose.   

Figura 53: Comparação das distribuições de tamanho cumulativa de intensidade ponderada e ajustes à 

distribuição logarítmica normal.  

 

Para a presente análise do tamanho de partícula, é necessário ter em conta que o tamanho é 

calculado com um valor para as partículas individuais de celulose, mas, a densidade efetiva dos 

aglomerados de celulose deve ser menor devido à água “aprisionada”. Deste modo, é natural 

que o tamanho real dos aglomerados seja maior do que o calculado.  

Pode-se concluir que as distribuições de tamanho da celulose foram caracterizadas com 

sucesso, após a diluição, através do Multiwavelength Separation Analyser LUMiReader® PSA 

453. De referir ainda, que apesar de este método apenas ter sido realizado para o fragmento I, 

pensa-se que o comportamento no que toca à distribuição de tamanhos na dispersão será 

idêntico nos outros três fragmentos (II, III e IV). 

7.4.2.3 Ensaios mecânicos quanto à resistência à compressão 

Para a execução do ensaio de resistência à compressão, após a seleção dos provetes e do seu 

ajuste o mais uniforme possível, procedeu-se à medição das dimensões (comprimento, largura, 

altura) e ao cálculo da área de cada um dos provetes. A Tabela 30 apresenta as dimensões e a 

área de cada um dos provetes utilizados. 
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Tabela 30: Dimensões dos provetes usados nos ensaios mecânicos. 

Fragmento Provete 
Comprimento 

(mm) 

Largura 

(mm) 

Altura 

(mm) 
Área (mm2) 

I 1 e 2 12,00 12,00 14,00 2016 

II 
1 13,94 13,08 12,77 2328,42 

2 13,60 12,26 13,95 2325,97 

III 1 14,06 12,64 10,21 1814,50 

IV 
1 13,74 12,46 11,51 1970,52 

2 11,31 14,77 11,53 1926,07 

De seguida, apresentam-se os gráficos força/deslocamento relativos aos provetes de cada 

fragmento estudados. A Figura 54 apresenta e equipara o comportamento dos dois provetes 

analisados referentes ao fragmento I, sendo notória uma ligeira diferença do provete 1 em 

relação ao provete 2. O fragmento I não foi sujeito a liofilização, possuindo água contida no 

seu interior. 

Figura 54: Gráfico Força/Deslocamento dos provetes obtidos do fragmento I. 

A Figura 55 evidencia o gráfico força/deslocamento do provete 1 e 2 obtidos do fragmento 

II, sendo o comportamento dos dois ligeiramente distinto. O fragmento II foi congelado e 

posteriormente liofilizado, pelo que, a sua reta difere do fragmento I, apresentando valores mais 

elevados, podendo indicar que este passo adicional no procedimento altera as propriedades 

mecânicas do gel inicial (fragmento I). Ao ser realizada liofilização, a amostra perdeu a água 

que continha, pensando-se ser essa a razão que causou esta melhoria de propriedades. 
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Figura 55: Gráfico Força/Deslocamento dos provetes obtidos do fragmento II. 

No que diz respeito ao fragmento III (Figura 56), na qual só foi possível estudar um provete, 

é notório novamente um comportamento díspar em relação aos fragmentos I e II já analisados, 

devido ao facto de ser alvo de lavagem com várias concentrações de etanol e posteriormente 

liofilizado, contrariamente aos outros fragmentos. Pela análise do gráfico verifica-se uma 

melhoria no comportamento mecânico, pressupondo-se que o etanol tenha uma influência 

benéfica para o gel de nanocelulose, devido à sua capacidade de solubilização da lignina, 

fazendo prever para este fragmento um valor de cristalinidade superior. 

Figura 56: Gráfico Força/Deslocamento dos provetes obtidos do fragmento III. 

Quanto aos provetes 1 e 2 obtidos a partir do fragmento IV, pode-se concluir através da 

análise do gráfico força/deslocamento (Figura 57), que o seu comportamento é idêntico. O 

fragmento IV sofreu lavagem com várias concentrações de etanol, e além disso foi mergulhado 

em t-butanol, o que se pensa ajudar na dispersão das fibras.  
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Figura 57: Gráfico Força/Deslocamento dos provetes obtidos do fragmento IV. 

Em forma de conclusão geral, a Figura 58 expõe o comportamento dos quatro fragmentos, e 

verifica-se que são todos bastante distintos entre si. Tal como referido anteriormente no ponto 

6.5.1, os quatro fragmentos foram obtidos pelo mesmo método principal, seguido de passos 

adicionais diferentes, facto que irá tornar o material diferente. É visualmente notório que o 

fragmento III é o que evidencia uma reta força/deslocamento com valores mais elevados.  

Figura 58: Gráfico Força/Deslocamento comparativo dos quatro fragmentos. 

Posteriormente à análise dos gráficos força/deslocamento procedeu-se à estimativa dos 

valores de tensão máxima, σ (MPa), do módulo elástico ou módulo de Young (E), e da rigidez 

dos provetes, resultados apresentados na Figura 59. Os valores médios e o desvio padrão são 

apresentados na Tabela 31. Verifica-se que o fragmento III revela maior valor de tensão máxima 
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(233,60MPa), maior valor de módulo de Young (1149,66MPa) e maior valor de rigidez 

(1146,09MPa), comparando com os restantes provetes.  

Figura 59: (a) Valores estimados de tensão, σ (MPa); (b) Valores do Módulo de Young, E (MPa) e (c) 

Valores da Rigidez (MPa) dos quatro fragmentos. 
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Os processos I, II e IV apresentam valores mais próximos entre si quanto aos três parâmetros 

referidos, sendo que o fragmento I é o que possui valores médios mais reduzidos quanto à 

tensão, valor médio a rondar os 1,79MPa, quanto ao módulo de Young, com valor médio na 

ordem dos 11,71MPA, e quanto à rigidez, com valor médio que ronda os 11,75MPa (Tabela 

31).  

 

Tabela 31: Valores de tensão, σ (MPa), do módulo elástico (E) (MPa) e da Rigidez de cada provete 

analisado, valores médios e desvio padrão de cada parâmetro. 

 
Tensão 

Máxima, 

σ (MPa)  

Média 

(Desvio 

Padrão) 

Módulo 

de Young, 

E (MPa) 

Média 

(Desvio 

Padrão) 

Rigidez 

(MPa) 

Média 

(Desvio 

Padrão) 

Fragmento I       

Provete I 1 1,41 1,79 

(0,54) 

9,58 11,71 

(3,01) 

9,63 11,75 

(2,99) Provete I 3 2,17 13,84 13,86 

       

Fragmento II       

Provete II 1 32,04 31,53 

(0,72) 

180,14 166,39 

(25,11) 

177,16 160,69 

(23,29) Provete II 2 31,01 144,63 144,22 

       

Fragmento III       

Provete III 1 233,60 
233,60 

(0,00) 
1149,66 

1149,66 

(0,00) 
1146,09 

1146,09 

(0,00) 

       

Fragmento IV       

Provete IV 1 86,71 81,63 

(7,18) 

411,31 418,01 

(9,48) 

412,00 418,51 

(9,20) Provete IV 2 76,55 424,72 425,01 
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De forma geral, os resultados obtidos sugerem que as etapas adicionais ao método base irão 

influenciar as propriedades mecânicas do material, aumentando ou diminuindo os valores dos 

seus parâmetros: tensão, módulo de Young e rigidez.  

O fragmento I, o qual não passou por nenhuma fase adicional, apresentou os valores mais 

reduzidos, tal como já referido.  

O fragmento II, que difere do anterior apenas no facto de ser liofilizado, apresenta valores 

relativamente mais elevados quanto aos três parâmetros avaliados (valor médio de tensão na 

ordem dos 31,53MPa, valor médio do módulo de Young de cerca de 11,71MPa e valor médio 

da rigidez de aproximadamente 11,75MPa).  

Quanto ao fragmento III, que antes de ser liofilizado foi desidratado com várias 

concentrações de etanol, apresenta os valores dos três parâmetros mais elevados, como já 

referido anteriormente. Como abordado no ponto 7.4, o etanol possui capacidade de formação 

de ligações de hidrogénio, e capacidade de solubilizar a lignina ainda presente, pelo que, se 

supõe que seja esse o motivo das propriedades mecânicas serem melhores e tão diferentes em 

relação aos restantes provetes testados que sofreram diferente processamento. 

No que diz respeito ao fragmento IV, amostra submetida a desidratação com etanol, imersão 

em t-butanol e liofilização, é a segunda amostra com maiores valores de tensão (valor médio na 

ordem dos 81,63MPa), de módulo de Young (valor médio de cerca de 418,01MPa) e de rigidez 

(valor médio a rondar os 418,51MPa). Verifica-se que o efeito do t-butanol ao dispersar as 

fibras não tem um efeito tão significativo na melhoria das propriedades mecânicas. 

7.4.2.4 Estimativa do valor da densidade 

Para o cálculo dos valores da densidade, em forma de estimativa, utilizaram-se os dados 

relativos à massa do provete, bem como as suas dimensões. Os resultados obtidos para a 

densidade, bem como dados referidos são apresentados na Tabela 32. 
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Tabela 32: Dimensões e massa do provete, bem como volume e densidade calculados. 

 

Verificou-se que o valor da densidade obtido para o fragmento I é o mais elevado 

(1,710g/cm3) em comparação aos restantes. De seguida, o fragmento que apresentou maior 

densidade foi o fragmento III (0,565g/cm3), seguido do fragmento IV (0,49g/cm3). O fragmento 

II é o que evidencia menor valor de densidade (0,199g/cm3) (Figura 60). Tal resultado poderá 

significar uma melhor organização das fibras de nanocelulose. Os tratamentos realizados nos 

outros três fragmentos alteraram a sua organização e agregação, diminuindo a sua densidade. 

Figura 60:Valores de densidade (g/cm3) dos quatro fragmentos. 

7.4.2.5 Capacidade de absorção de água 

As Tabelas 33, 34 e 35 apresentam os valores das dimensões (comprimento, largura e altura), 

da área e do peso antes de imersão, após 24 horas de imersão e após 48 horas de imersão em 

água, respetivamente, de cada um dos provetes utilizados para o estudo da capacidade de 

absorção de água por parte do gel de nanocelulose. 

Provete
Comprimento 

da base (cm)

Altura da base 

(cm)
Altura (cm) Volume (cm

3
) Massa (g)

Densidade 

(g/cm
3
)

Provete do 

fragmento I
0,007 0,008 0,006 0,157 0,269 1,710

Provete do 

fragmento II
0,010 0,011 0,011 0,630 0,125 0,199

Provete do 

fragmento III
0,004 0,008 0,008 0,151 0,085 0,565
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fragmento IV
0,006 0,008 0,005 0,141 0,069 0,490
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Tabela 33: Dimensões, área e peso dos provetes de cada amostra em seco (antes de imersão em água). 

Procedimentos 
Dimensões (cm) 

Área (cm2) Peso (g) 
Comprimento Largura Altura 

I 1 1,15 0,85 0,9775 0,9346 

II 1,6 0,75 1,05 1,26 0,1226 

III 1,15 1,75 0,5 1,00625 0,5301 

IV 1,35 1,15 0,6 0,9315 0,4923 

 

Tabela 34: Dimensões, área e peso dos provetes de cada amostra após 24 horas de imersão em água destilada. 

Procedimentos 
Dimensões (cm) 

Área (cm2) Peso (g) 
Comprimento Largura Altura 

I 1,05 1,10 1,10 1,2705 1,5072 

II 1,2 1,4 1,10 1,848 1,9550 

III 1,3 1,5 0,8 1,56 1,8525 

IV 1,525 1,3 1,075 2,131188 2,1329 

 

Tabela 35: Dimensões, área e peso dos provetes de cada amostra após 48 horas de imersão em água destilada. 

 

De acordo com a Figura 61, que corresponde ao gráfico da capacidade de absorção de água 

(kg/m2) em função do tempo, verifica-se que a amostra I evidencia a menor absorção de água, 

com valores na ordem dos 4,98 kg/m2 e 4,10 kg/m2 após 24 e 48 horas, respetivamente. Esta 

amostra não foi sujeita aos passos adicionais, não tendo sido lavada em etanol ou t-butanol, 

nem tendo sido liofilizada. Assim sendo, o facto de a absorção de água ser a mais reduzida 

Procedimentos 
Dimensões (cm) 

Área (cm2) Peso (g) 
Comprimento Largura Altura 

I 1,1 1,075 1,05 1,241625 1,4058 

II 1,4 1,225 1,1 1,8865 1,9256 

III 1,55 1,3 0,8 1,612 1,7781 

IV 1,3 1,5 1,05 2,0475 2,0289 
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comparativamente aos outros fragmentos sugere que a amostra ainda contém água na sua 

constituição. 

O fragmento II é a amostra que apresenta maior capacidade de absorção de água, com um 

valor na ordem dos 15,27 kg/m2 e 15,025 kg/m2 após 24 e 48 horas, respetivamente. A diferença 

deste fragmento em relação ao anterior é o facto de ter sido alvo de liofilização. Comparando 

os valores de densidade (Figura 60) dos fragmentos I e II verifica-se que ocorreu um decréscimo 

muito significativo, o que sugere a existência de mais espaços vazios e poros que permitirão a 

absorção de maior quantidade de água [182]. Tal facto pode também ser observado na Figura 

61, na qual é visível uma maior aglomeração de fibras e a não existência de poros no fragmento 

I, contrariamente ao fragmento II, que apresenta inúmeros poros na sua constituição.  

Comparando o fragmento II com o III e IV, e considerando um aumento dos valores de 

densidade (0,366 g/cm3 para o III e 0,309g/cm3 para o IV), era de prever um decréscimo no 

valor da absorção de água. Da mesma forma, a capacidade de absorção de água depende do tipo 

de fibras. Os materiais altamente fibrilhados, isto é mais densos e de baixa porosidade, impedem 

a penetração de água na estrutura, apresentando, assim, menos capacidade de absorção [182]. 

O fragmento III evidencia valores de absorção de água ligeiramente superiores ao fragmento 

I, de cerca de 6,57 kg/m2 e 6,20 kg/m2 que correspondem a 24 e 48 horas, respetivamente, após 

serem mergulhadas em água destilada. Este fragmento foi lavado em várias concentrações de 

etanol, que tem boa capacidade de formação de ligações de hidrogénio.  

O fragmento IV apresenta valores na ordem dos 10,57 kg/m2 e de 9,9 kg/m2 após 24 e 48 

horas após imersão. 

Para os quatro fragmentos estudados, após as 24 horas de imersão ocorreu uma estabilização 

dos valores de absorção de água, o que faz prever que tenha sida atingida a saturação das 

amostras. 
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Figura 61: Absorção de água medida ao fim de 24 e 48 horas dos quatro fragmentos do gel de nanocelulose. 

 

7.4.2.6 Discussão Final 

Na discussão final pretende-se realizar uma comparação entre os valores obtidos dos 

ensaios realizados e para os processos testados com os valores característicos de materiais 

usualmente utilizados no fabrico de ortóteses. 

A Tabela 36 apresenta os resultados obtidos em relação aos parâmetros para caracterização 

do gel de nanocelulose testado.  

 

Tabela 36: Valores de densidade, força de tensão e módulo de Young da reta média dos quatro fragmentos. 
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Capacidade de 

absorção de 

água (kg/m2) – 

24 horas 

I 1710 1790 11,71 11,75 4,98 

II 199 ≈31530 166,39 160,69 15,27 

III 565 ≈233600 1149660 1146090 6,57 

IV 490 ≈81630 418,01 418,51 10,57 
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• Densidade 

Comparativamente aos dados relativos à densidade das espumas poliméricas e de outros 

materiais (Figura 62), pode-se referir que o fragmento I apresenta um valor de densidade 

(1710kg/m3) dentro da gama de valores apresentados no caso de plásticos (com valores entre 

650 e 2200kg/m3), elastómeros (com valores entre 800 e 2200 kg/m3) e compósitos (com 

valores entre 1100 e 2300 kg/m3). No caso dos restantes fragmentos analisados, o II, o III e o 

IV, estes apresentam valores que se enquadram na gama de valores assumidos para as espumas.  

Figura 62: Densidade das espumas comparativamente a outros materiais [89]. 

 

• Resistência à compressão 

Todos os fragmentos, em termos de resistência à compressão se inserem nos valores típicos 

das espumas (Figura 63). O fragmento que apresentou maior valor de tensão máxima foi o III 

com valor médio de cerca de 233600Pa, e o fragmento com valor de tensão máxima mais baixa 

foi o fragmento I, com valor médio de 1790MPa. Os fragmentos II e IV revelam valores 

intermédios e relativamente próximos, com valores médios na ordem dos 31530Pa e 81630Pa, 

respetivamente. 
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• Módulo de Young e Rigidez 

Relativamente aos valores médios do Módulo de Young e Rigidez, pode-se verificar que o 

valor máximo é o do fragmento III, com valores médios de 1149660 Pa e 1146090 Pa, 

respetivamente, e que se podem inserir nos valores típicos das espumas e elastómeros, tal como 

se pode verificar na Figura 63. Os outros três fragmentos podem ser incluídos na gama de 

valores característicos das espumas, voltando o fragmento I a apresentar o valor mais baixo dos 

três fragmentos. Considerando que as espumas podem ser divididas em espumas rígidas e 

flexíveis [89], pode-se assumir que o fragmento I terá comportamento mecânico semelhante ao 

de uma espuma flexível, enquanto o III se aproxima de uma espuma rígida, e os fragmentos II 

e o IV se apresentam com comportamento intermédio. 

Figura 63: a) Módulo de Young e b) Resistência à compressão de vários materiais [89]. 

 

• Capacidade de absorção de água 

Relativamente aos dados de capacidade absorção de água, às 24 horas e por comparação com 

o gráfico da Figura 64, verifica-se que o fragmento II apresenta o valor máximo, sendo este 

superior ao apresentado pelas espumas. O fragmento IV, com valor de 10,57kg/m2, situa-se no 

limite máximo de valores das espumas. Quanto ao fragmento III, com uma capacidade de 

absorção de água na ordem dos 6,57kg/m2, enquadra-se na gama superior de materiais como 

espumas e plásticos. Finalmente, o fragmento I, com valor de 4,98kg/m2 encontra-se próximo 

do limite máximo apresentado pelos elastómeros e em valores superiores para materiais como 

espumas e plásticos.  
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Figura 64: Limites de absorção de água para materiais poliméricos após 24 horas [89]. 

 

A comparação global qualitativa dos resultados pode ser observada na Tabela 37. De acordo 

com esta comparação, os fragmentos que apresentam características mais próximas das 

desejadas para uma ortótese e tal como referido no ponto 5.7 são os fragmentos II e IV. Desta 

forma, os protótipos a desenvolver futuramente deveriam ser processados usando estes dois 

tipos de materiais, de forma a que após processamento do protótipo e validação do mesmo, 

possa ser decidido qual o que terá mais vantagens de utilização.  

 

Tabela 37: Tabela comparativa das diferentes propriedades em relação aos quatro fragmentos. 

 Fragmento I Fragmento II Fragmento III Fragmento IV 

Microscopia - + ++ n. o. 

Densidade - ++ + + 

Resistência à 

compressão 
- ++ + ++ 

Módulo de Young 

e Rigidez 
- ++ + ++ 

Absorção de água - ++ + + 
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7.4.1 Processamento final e obtenção do protótipo final 

A primeira etapa do processamento final foi a elaboração do molde da palmilha em gesso 

com o auxílio do modelo 3D da palmilha, que, de uma forma geral, decorreu sem problemas. 

Posteriormente, aperfeiçoou-se os contornos para que o molde de gesso e algodão ficasse o 

mais próximo do modelo 3D da palmilha, deixou-se secar à temperatura ambiente e retirou-se 

o mesmo modelo do interior do molde, procedimentos efetuados da melhor forma. 

De seguida, colocou-se a rede fina e maleável no interior do molde de gesso e algodão para 

criar uma barreira entre o molde e o gel de nanocelulose que iria ser depositado no mesmo sítio. 

Após a colocação do gel de nanocelulose, notou-se alguma humidade presente, facto que 

revelou que o gel ainda não estaria no ponto certo. Assim sendo, foi necessário colocar o molde 

de gesso e algodão a secar na estufa para que alguma da água ainda presente no gel de 

nanocelulose saísse do mesmo e o gel se tornasse mais seco e consistente. Após este 

procedimento, conseguiu-se atingir o que se pretendia. 

A fase final consistia em retirar o gel do interior do molde de gesso e algodão e revesti-lo 

com anilina de porco, etapa que decorreu bem. No entanto, surgiu novamente um problema no 

que diz respeito à humidade presente ainda no gel, uma vez que este diminui de tamanho 

drasticamente e perdeu a forma que tinha. Deste modo, foi necessário testar um novo método 

para a obtenção do gel de nanocelulose para que não voltasse a repetir-se esta dificuldade.  
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8  Conclusões e Trabalho futuro 

 

8.1 Conclusões Gerais  

Apresentam-se, de seguida, as principais conclusões obtidas do presente trabalho: 

• Através do cálculo e análise do FPA concluiu-se que 73,7% das crianças apresentam 

os dois pés cavo. Constatou-se também que 21,05% das crianças possuíam um dos 

pés cavo e o outro com o arco normal, e apenas uma criança (5,3%) demonstrava o 

pé com o arco normal.  

• Constatou-se que 42,1% das crianças apresenta a área de pressão superior a 75% na 

zona dos calcanhares e 36,8 % nos calcanhares e antepés.  

• A determinação do índice de massa corporal não permitiu uma relação fidedigna 

acerca da influência do estado nutricional na existência de patologias no pé.  

• O software Inventor, a impressora 3D e a utilização de gesso, para a realização do 

molde, mostraram-se adequados para o desenvolvimento e obtenção do protótipo da 

palmilha.  

• O procedimento E (imersão em hidróxido de sódio, imersão em ácido acético, 

lavagem em água corrente, desidratação com várias concentrações de etanol e 

imersão em t-butanol) demonstrou ser o mais adequado para a obtenção do gel de 

nanocelulose. 

• Relativamente aos diferentes fragmentos de géis de nanocelulose obtidos verificou-

se que os fragmentos II (apenas liofilizado) e IV (desidratado com etanol, t-butanol 

e liofilizado) foram os que apresentaram resultados mais adequados às exigências 

das ortóteses, aproximando-se das características típicas das espumas 

comercializadas para esta aplicação. 
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8.2 Trabalhos Futuros 

De seguida, e tendo em vista o melhoramento do trabalho, abordar-se-ão os trabalhos 

futuros: 

• Ambiciona-se estudar outras faixas etárias, por exemplo, idades inferiores e 

superiores, e/ou um número maior de elementos presentes na amostra.  

• Pretende-se realizar os devidos aperfeiçoamentos quanto à modelação da ortótese em 

Inventor usando a distribuição de pressões plantares.  

• Testar a possibilidade de utilização de gel de nanocelulose com memória de forma 

nas zonas de maior pressão plantar. 

• Completar a caracterização do gel de nanocelulose obtido, através de técnicas de 

difração de Raios-X, FTIR, ensaios de dureza, determinação de viscosidade, ensaios 

de resiliências e resistência ao rasgo. 

• Efetuar um novo protótipo, com os tipos de gel mais adequados (II e IV) e planear 

qual o material mais adequado para o revestimento do mesmo.  

• Testar a ortótese obtida nas crianças presentes na amostra, bem como investigar qual 

a influência do seu uso na postura e bem-estar na realização das tarefas diárias. 
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