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P R E F Á C I O

• O interesse pelas propriedades elétricas em

biomateriais, teve seu início em meados deste século, mas no

final da década passada e início desta, este interesse au-

mentou tanto que a maioria dos trabalhos relacionados cora es^

te assunto estão mais concentrados neste período.

Nesta mesma época, no Instituto de Fxsica e

Química de São Carlos, um grupo coordenado pelo professor

Sergio Mascarenhas, começou a-interessar—se por alguns pro-,

blemas de Física ligados a Medicina e surgem com isto, os

primeiros contatos com alguns departamentos da Faculdade de

Medicina de Ribeirão Preto. Destes contatos alguns trabalhos

são publicados (40) (54). Em 1971 o referido professor mos-

trou que o osso, como outras substancias cristalinas,tem a

capacidade de armazenar carga elétrica (19) .Paralelamente, o

professor G.KOberle,do Departamento de Ortopedia ca Faculda

de de Medicina de Ribeirão Preto, passou a freqíientar peri£

dicamente o Instituto. Deste entrosamento,vários trabalhos

em bionateriais foraTi publicados (20,21,41,23). Aò mesmo tem

po,o professor Robert Zimmerman,do Departamento de Física e

Ciência dos Materiais, montava um iiiterferometro Fabry-Perot,

que mais tarde possibilitaria determinações da ordem de A.

Graças à entrevista co:n o professor I!ascarenhas,f*ai encami-

nhado ao prof. Zimmerman, que pror.trjriHMte me acei tou como seu

orientado. Sob esta orientação foi desenvolvido u.\i novo mêt£

do interferomltrico, que através de aperfeiçoamento do inter

ferSmetro Fabry-Perot, possibilitou detectar variações de

comprimento extremamente pequenas, com precisão da ordem de um
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angstrom. Como aplicação do método,são efetuadas determina-

ções de coeficientes de eletrostricção transversa (23) e de

alguns coeficientes piezoelétricos em osso e colâgeno (22,

24).

Nas determinações dos coeficientes piezoelê-

tricos,nota-se que os coeficientes, principalmente em colá-

geno nativo, não são muito estáveis. Com isto, as medidas

passara a ser efetuadas sob controle de umidade. Com os re-

sultados satisfatórios deste controle ê que se conseguiram

dados para a conclusão deste trabalho, que ê apresentado em

sete capítulos.

0 capítulo I apresenta, como introdução, tra

balhos já realizados em piezoeletricidade e assuntos corre-

latos.

Nos capítulos II e III são apresentados al-

guns tópicos conceituais indispensáveis para a compreensão

do trabalho. Procurou-se, na medida do possível, apresentar

uma linguagem acessível, sendo que este trabalho poderá ser

útil a pessoas ligadas a otitras áreas.

0 capítxilo IV ê dedicado ao sistema de medi-

das, bem como ao método utilizado. . . ,

No capítulo V é feita a enumeração dos resu^

tados através de tabelas e gráficos, enquanto o capítulo VI

ê dedicado à discussão e,finalmente,o capítulo Vil apresen-

ta as conclusões tiradas do trabalho.
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A concretização deste trabalho foi possível graças:

ao Instituto de Química e Física de São Car-

los, onde foi realizado.

à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

de Ribeirão Preto, da qual faço parte.
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CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS DA PRESENTE TESE

(1) Desenvolvimento do Método Diferencial Interferomêtricô,'

o qual permite detectar deformações da ordem de angs-

troms. Praticamente, o capítulo IV.

(2) Determinações de vários coeficientes piezoelêtricos u-

tilizando o novo método, cujos valores encontrados con

cordam com' valores bibliográficos determinados por ou-

tros métodos.

(3) Estudo da variação de comprimento, quando a amostra de'

osso ou colágeno, desidratada, absorve água. Utilizou

-se método interferomêtricô tradicional.

(4) Influência da água nos coeficientes piezoelétricos, por

aplicação do efeito piezoelétrico inverso, em amostras

de osso bovino.

(5) Influência da água nos coeficientes piezoelétricos, por

aplicação do efeito piezoelétrico inverso, em amostras

de tendão bovino (colágeno nativo).

(6) Estudo da variação de resistência em função da água em

biomateriais, separando os efeitos de superfície e de

volume.
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R E S U M O

Utilizando interferometro Fabry-Perot, um novo

método interferomêtricô foi desenvolvido, o qual possibili-

tou detectar variações de comprimento da ordem de angstroms.

Aplicando o referido método, foram determinados alguns coefî

cientes piezoelétricos, através do efeito piezoelêtrico in-

verso. Aproveitando a alta sensibilidade do método, foram a-

valiadas flutuações piezoelêtricas, provocadas pela absor-

ção de água em osso bovino e tendao ou colágeno nativo. Pa-

ra um melhor estudo, foram realizadas medidas de variações de

comprimento, massa e resistência superficial e volumétrica

no tempo, provocadas pela absorção de água.
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A B S T R A C T

A new application of the Fabry-Perot inter_

ferometer has been developed, capable of measuring varia-

tions in length with a precision of the order of one angs-

trom. The method has been applied to the determination of

some of the inverse piezoelectric.coefficients of bovine bone

and tendon. The effect of water in these materials was care_

fully measured and shown to decrease the piezoelectricity.

Correlations between the piezoelectricity and length, weight,

and volume and surface resistivity were made during the

absorption of water.



C A P Í T U L O

INTRODUÇÃO

Seguindo tuna suposição de Coulomb, que eletri

cidade poderia ser produzida por pressão, primeiramente Hatty

e mais tarde A . C Becquerel realizaram experiênciaspaas quais

certos cristais1' mostravam efeitos elétricos,quando era apli

cada uma .compressão.

Em 1880,os irmaVs Pierre e Jacques Curie des-r

cobriram que certos cristais, quando siijeitos â" tensão mecâ-

nica, desenvolviam em suas "faces cargas negativasepositivas,

sendo que estas carga.s eram proporcionais à pressão. Quando

esta era retirada, as cargas desapareciam. Este efeito foi

primeiro estudado nos cristais; turmaiina, calamina, açúcar

de cana, clorato de sódio, ácido tartárico e quartzo (l).

No ano de l88l,Lippmann, baseado em termodina

mica, predisse o efeito piezoelétrico indireto. lio final des

te mesmo ano,os irmãos Curie verificaram o efeito inverso e

mostraram que os valores dos coeficientes direto e inverso

para o quartzo, eram os mesmos. Estes dois efeitos relacio-

nam-se por leis termodinâmicas.

Até a década de cinqüenta, efeitos piezoelê-

tricos com materiais não cristalinos eram encontrados em' bor_

racha, parafina, vidro, (l)(2)(3)(4), cabelo humano (5) e

madeira (6,9)•

Todos os trabalhos realizados até então, eram

qualitativos e foi em 1955 que Fukada, com-seu trabalho "Pi£

zoeletricidade em M.-deira" (7), foz a primeira medida quanti

tativa em materiais n~o-crista]irtos pnra os efeitos direto o
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indireto, mostrando ainda a semelhança entre as propriedades

piezoelétricas. da madeira e materiais cristalinos.

Antes dos trabalhos pioneiros em madeira, de

Bazhenov em 1945 (6,8),baseados na demonstração teórica e ex

perimental de Shubinikov da possibilidade de piezoeletricida

de em texturas (e), e Fukada,em 1955 (7), efeitos piezoelé-

tricos eram somente estudados em materiais cristalinos. Isto

pode ser reforçado pela afirmação de Cady em 1946: "num sen-

tido mais puro, o termo ê restrito somente a cristais inor-

gânicos que não possuam um centro de simetria" (l).

Assim sendo, apôs estes trabalhos, o interes-

se pelas propriedades elétricas em biomateriais tornaram-se

muito grande, surgindo com isto inúmeros trabalhos sobre ó

assunto.

Em 1957,Fukada e Yasuda (10) realizaram tal-

vez um dos seus mais importantes trabalhos, já que alem de

mostrar as propriedades piezoelétricas em osso, conseguiram

obter praticamente os mesmos valores para os coeficientes pie_

zoelêtricos direto e inverso, tendo isto um significado te£

rico muito grande. A presença do efeito piezoeletrico inverso

em osso e colágeno (10,11) é um outro fator significante e

que torna ainda mais legítimo considerar estas substâncias C£

mo materiais piezoelétricos.
Estudos realizados por Bradene outros, em 1966,

(12) detectaram comportamento piezoeletrico em ossoe conclui

ram que esta resposta r.ão se originava na hidroxiapatita.

Posteriormente,Froejr.an,em 1967 (13) .descreveu

um compor tarnen to dielé tricô complexo para tecidos miner ai iza

dos e expressou opinião de que a apatita pode- contribuir signi

ficativamcnze no comportamento elétrico de osso. Ele assina-

la a acuo. livre; o liancir-, conto a r.fiior «.levô rrmv.nto nas nro-



priedades elétricas dos materiais anisotrópicos em osso.

Foi mostrado por Shamos e Lavine (14) que to-,

dos os materiais contendo colágeno são piezoelétricos e, ba-

seados-no trabalho de Fukada (n), comentam a utilização de c£

lageno como transdutor. Dizem ainda que o papel que este trans_

dutor desempenha, em vivo, não esta completamente entendido

ate o presente, embora se acredite estar relacionado ao cre_s

cimento a remodelamento do tecido e, possivelmente, em pro-

cessos de tato.-

Anderson e'Eriksson, em 1968 e 1970, ( 15,16)

concluem que: primeiro) osso molhado exibe uma resposta elé-

trica qúe pode ser atribuída ao movimento do fluido dentro do

osso, independentemente de"qualquer propriedade elétrica do

estado solido do material seco; segundo) no colágeno altamen

te hidratado o efeito piezoelêtricô desaparece; e isto ê

por eles atribuído à incorporação de água ligada.

Ultimamente, as atenções têm-se voltado para

materiais de importância biológica. Com isto, importantes con

tribuiçoes têm surgido em trabalhos publicados: Shamos e oii

tros (17) investigam a água ligada em tendão por rr.eio de me-

didas dielêtricas; Basset (18), num de# seus trabalhos, faz

uma completa revisão bibliográfica, salientando a importân-

cia da piezoeletricidade em biologia. Ele•encerra esse traba

lho conclamando os pesquisadores a investigarem nas diversas

áreas da biologia, para que consigam definir mais precisaT.eii

te a origem e a função do referido efeito em sistemas vivos.

Mais recentemente, alguns trabalhos de S.Mas-

carenhas (19,20,21) mostram principalmente o efeito de ele-

tretos em osso e biopolímeros. Outro trabalho com G. KOberle

(25) evidencia a importância biolc-fiica do ofeito eletreto em o^



so e colágeno.

Finalmente,objetivando um novo método para de

terminações de coeficientes piezoelêtricos, desenvolve-se o

novo método diferencial interferomêtrico t de cujas aplica-

ções surgem alguns trabalhos (22, 23, 24 ). Devido à instabi

1idade nos valores dos coeficientes piezoelêtricos em amos-

tras hidratadas, principalmente em colágeno, as medidas pas-

sam a ser efetuadas sob controle de umidade. Assim,este estu

do detalhado da influência da água no efeito piezoelétrico

inverso em osso e colágeno ê o objetivo principal deste tra-

balho.



C A P Í T U L O II

ALGUNS ASPECTOS DA ESTRUTURA E

CONSTITUIÇÃO DS OSSO E COLÃGEm

II.1 - Tecido ósseo

O osso representa o maior deposito de trêsim-

portantes minerais do organismo, tais co.-no: cálcio, fósforo e

magnêsio, necessários a uma série de funções vitais,como: con

tração muscular, coagulação do sangue e transferência de e-

nergia.

0 tecido ósseo é constituído de células e de

uma matriz intercelular. Esta matriz inclui UIP. componente or_

ganico, principalmente fibras colágenas, e izn components inor

ganico, ambos embsbidcs em uma substancia fundamental amorfa.

0 osso contêm 15 a 455̂  de água. A substância

mineral, responsável pela dureza e rigidez, constitui de 65

a 70% do osso seco. lio esqueleto estão depositados aproxima-

damente 99/S <3e cálciOf80°á de fósforo e 70/í de magnêsio do or

ganismo. As fibras colágenas sao responsáveis pela força e

elasticidade do osso.

Macroscopicamente,podem ser distinguidos dois

tipos de psscs:o osso esponjoso e o compacto. O tecido ósseo

esponjoso ê fornado de trabêculas irregulares delgadas que se

ramificantuni:ido-se para formar una verdadeira rede. Elas se

orientam de acordo con as linhas de força. 0 tecido ósseo com

pacto da cortical ê constituído por unidades denominadas (3S

teons. Cada osteon ê um sistema cilíndrico, centrado por um

canal, chamado- canal de Havers, fig. II.I. No interior des-
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tes canais existem vasos sangüíneos e tecido conjuntivo. Em

torno do canal, as células ósseas dispõem-se nas lámínulas

delgadas resultantes da deposição de cristais e dispostas em

circules concêntricôs. Os vasos do canal de Havers unem-se

transversalmente através dos canais de Volkmann,indicados na

fig. II.1.

Recobrindo o tecido ósseo,nos espaços medula-

res, encontra-se uma fina lâraina de tecido conjuntivo, que se

chama endósteo. Finalmentei excetuando-se as regiões articul_a

res, onde se encontra a cartilagem articular, os ossos são en

volvidos por uma lâmina de tecido conjuntivo, geralmente mui

to aderente, chamada periósteo (55)•

OSTEON OU
SISTEMAOE
HAVERS

ESTRUTURA
LAMELAR

CANAIS DE
VOLKMANN

CANAL HAVERSIANO

( • ' Fig. II.i - Diagrama representativo de vna parte de osso com
pacto.



II.2.1 - Matriz protéica

A matriz protéica, tembém chamada substância -

intercelular , e formada por uma substancia fundamental ou

protéica;não colãgena, constituida principalmente por comple_

xos proteína-polissacarídeos e por uma proteína colágena (fi_

bras) que será comentada a'seguir.

Colágeno é uma macromolêcula,cujo elemento fun

damental é o trvpocolágeno. As fibras e.fibrilas colagenas

constituem o tropocolágenc/ formado por três cadeias polipep-

tídicas arranjadas em hélice tríplice. Estas cadeias têm uma

composição característica de 18 aminoácidos/tendo maior por-

centagem de glicina, pròlina e alanina. Contém ainda aminoá-

cidos hidroxilados (hidroxiprolina e hidroxilisina) e um bajL

xo teor de tirosina. A prolina mais a hidroxipolina constituem

um quarto da proteína e a glicina^um terço. Segundo Yaraias,

(32) o fato dos resíduos de glicina constituírem um terço da

proteína, e sabendo ainda que eles são espaçados quase que _i

gualmente por toda estrutura da cadeia, conduz à expectativa

de que cadeias de colágenos possuam uma vasta quantidade de .

articulações, inteiramente flexíveis, ao redor das quais o-

correm rotações livres. Esta suposição é satisfeita, se não

existirem restrições à rotação em torno de ligações da estru

tura, que se originam da ligação cadeia-cadeia. Tais restri-

ções desaparece:?., somente quando as cadeias de colágeno são e-

fetiv?jr.ente separadas uma da outra por diluente. Moléculas de

colágeno nativo .r.ostrarr. evidencias de serem altamente infle—

xíveis,julg£r:onto este que é consistente co::: o caráter tri-

plico fibroso e a rigorosa restrição à rotação de canadas in

não serão considerados neste trabalho os elementos celula-

res constituintes do tecido ósseo.
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dividuais impostas pelas ligações cadeiá-cadeia.

H H O

H

H O H N O

H

Fig. II.2 - Esquema representativo da seqüência gli-prò-x.
As rotações podem ocorrer livremente nos resíduos de glicina,
conforme setas, a menos que sejam impedidas por interações
cadeia-cadeia. Contrariamente, as rotações são impedidas no
lado dos resíduos de prolina» conforme ligações A,B e C (32).

Por outro lado, sendo que a prolina e a hidro

xiprolina constituem um quarto da proteína, isto garante que,

em quase um quarto do resíduo, a macromolécula em torno da

ligação A, no diagrama de resíduo de prolina, fig.II.2, não

se realiza, a menos que haja destruição de ligações covalen-

tes, bem como a presença do anel de prolina, que afetará se-

riamente a rotação em torno da ligação B, na fig. II.2. Se,

finalmente, a ligação dupla parcial, característica da liga-

ção peptídica, representada por C, na fig. II.2, é reconheci^

da como forte barreira à rotação em torno desta ligação, tor

na-se claro que resíduos de prolina e hidroxiprolina ( quase

um quarto do resíduo) atuam como elos rígidos na cadeia de

colágeno. Cada camada individual tem a estrutura helicoidal,

sendo enrolada no sentido anti-horário, onde a hélice tem

passo da ordem de 9 A*, fig. II.3a. As três camadas de cadeias

estão torcidas, no sentido horário, ao redor de um eixo co-

mum, conforme fig. II.3 em b e c, de modo semelhante a uma

corda com passo da ordem de 100 A, formando assim a macromo-

lécula tropocolágena.

Esta tem a forma de "ama haste fina e longa ao

redor de 2800 8 de comprimento, 14 8 fs diâmetro e peso mole



A %

(O

(b)

(O

Fig. II.3 - Representação esauemâtica da molécula de coláge-
no:(a) Una única cadeia peptidica em espiral com a hélice g±
rando no sentido anti-horário, (b) cadeia espiralado con a he"
lice enrolandc-se no sentido horário, (c) as três cadeias £or_
mando a molécula tropocolágena (50).

cular 300.000 (26).

As três cadeias do tropocolágeno são __

zadas por pontes de hidrogênio entre grupos amino (N-H) de

uma camada peptidica e grupo carbonil (C-0) de outra canada.

Segundo Shamos (14) e fulcada (11) estas ligações intranolecu

lares de hidrogênio são os mecanismos responsáveis pelos e-

feitos piezoelétricos. Sobre estas ligações de hidrogênio e-

xistem dois nodc-los propostos, vn por Rich e Crick (27) e eu

tro por Ramachar.dran e JCartha (28); mais tarde altamente mo-

dificados (29). 0 riodelo do primeiro ter. u.T.a ligação de hidr£

gênio ííü-OC para cada três resíduos de unia camada, enquanto

no modele do segundo pode haver três, ligações de hidrogênio

para cada três .resíduos de uma camada: duas ligações NH-OCe
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uma ligação CH-O.

Um trabalho mais recente, estudando a variação

de entalpia em função da água contida na transição da héli-r

ce espiral de tendão, favorece o modelo de Kich-Crick (30).

Duas das cadeias do tropocolágeno apresentam

composição quase idêntica de aminoácidos e são chamadas de

cadeias «•< 1. A terceira, por ser diferente, ê denominada

e-i.2 conforme fig. 1.1 em c. Cada cadeia <=*: tem um peso mo-

lecular ao redor de 100.000 e contém cerca de 1000 resíduos

de aminoácidos (32). Ligações covalentes caracterizam a hé-

lice: em $-.,» ligação entre duas «^l; dímero #,p» liga

ção entre uma <=•< 1 e uma <><2, e trimero 0 , ligação en-

tre e»«i, <=*< 1 e «=-2, conforme fig. II.4.

Fig. II.4 - Tríplice hélice do colágeno: duas cadeias ^*1 e

uma « 2 . 0 dimero ft., ê constituído por uma ligação entre

duas camadas o-*l e /312 P°r uma ligação entre uma «=• 1 e

**• 2. As ligações entre duas e^l e a o*2 constitui o trimero.

A organização das moléculas de tropocolágeno

em fibrilas ocorre extracelularmente e ê influenciada pelas

propriedades intrínsecas da molécula. Estas propriedades o-

brigam as moléculas adjacentes a associarem-se em um arran-

jo altamente específico e ordenado. Através de microscopia

eletrônica, pode-se visualizar, .em colágeno nativo (26), uma

faixa padrão repetitiva de 640 X ao longo do eixo da fibra.

Esta faixa é um pouco menor do que um quarto do comprimento

da molécula de tropocolágeno, pois -o comprimento total da

rnacromoléc-ila c do 2200 %. Kodgc c Pctruslca interpretaram c£
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te fato, como sendo um arranjo lado a lado com defasagem de

ura quarto (53)' vide fig. II. 5.

r«- 2800 A -

i«-G40Ã-:

i
i

n I

Fig.II.5 - Representação simplificada do esqv.ema proposto
para a organização de moléculas tropocolacenas dentro das
fibrilas. 0 arranjo "defasado de um quarto" (53). Onde
2800 A é o coinpriT.sr.to da macromolécula, 640 A é a defasa
gem entre duas moléculas; m ê a zona superposta e n a zo-
na de vazios ou buracos.

II.2.2 - Parte inorgânica

0 componente inorgânico localiza-se na subs

tância amorfa interfibrilar e contribui com dois terços do

peso do osso. Os minerais encontram-se principalmente em

forma de cristais de fosfato de cálcio com estrutura de a-

patita,

(17) em

cujos pararr.etros encontrados por Carlstrom, 1971 ,

fluorapatita sintética, a qual pode ser considera-

da un protótipo das apatitas, foi a = 9,371 2 e c = 6,884A1.

Assin sendo, a célula unitária tem dois e^

xos iguais, a, inclinados de 1202 e un terceiro, c, perpeti

dicular a estes.

Sstes cristais de fosfatos têm una estrutu

ra semelhante a das apatitas naturais, que.no caso do osso

e hidratada, dando lugar a una hidroxiapatita, cuja formu-

la ê CA (POJ, (0H> .
i o
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O esboço da fig. II.6 mostra um arranjo tridi

mensional dos átomos na cela unitária da hidroxiapatita pro_

jetada no plano (0 01) (26). A fig, 11.7 esboça a estrutura

hexagonal da cela unitária da hidroxiapatita.

©

Fig. II.6 - Projeção no plano (0 0 l) do arranjo atômico em
hidroxiapatita. Os números representam as frações do compri-
mento da cela unitária.

Fig. II.7 - Esboço da estrutura hexagonal da cela unitária
da hidroxiãontita.
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O estudo fundamentai, que culminou, inclusive,

com a determinação da estrutura, foi realizado por Náray-Saabo

(52) e por MehTiel, independentemente, em 1930, em fluorapa-,

titã. Ambos encontraram a cela unitária fluorapatita hexago-

nal para conter Ca Q(P0 )- F e mostraram que ela perten-

ce ao grupo espacial C^ (P6,,/
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I I I . l - Tensão

Considere-se um corpo de comprimento x e s e -

ção t ransversal .A, conforme f ig . I I I . l ,

Denomina-se tensão a relação ent re a f o r ç a d i s

tr ibuida e a area da seção t ransversa l ,

Portanto, tensão ê numericamente força por u-
nidade de área, no sistema HKS Newton/im

Podem-se considerar três tipos de tensão:

Com a força aplicada no sentido representado

na fig. III.l obtém-se uma tensão de tração; invertendo-se o

sentido da força, obtém-se uma tensão de compressão. Finalmen

te,no caso da face superior do corpo ser solicitada paraadi_

reita e a face inferior ser solicitada para a esquerda, ob-

tém-se a tensão de cisalhamento.

Conveneiona-se que tensão de tração ê negati-

va, tensão de compressão é positiva e tensão de cisalhamento,

com rotação em torno de uni determinado eixo, é positiva no

sentido de um parafuso esquerdo (l).

Sabe-se que força por unidade de área ê ura ve_

ter, irs cs cases de elasticidade e piezoeletricidade

as tensões são expressas em termos de pares de forças por

unidade de área, as quais são as componentes de un tensor, si,

nótrico.



Fig.ffi.1 Tensdb de Traçdo
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Fig.E2 Deformação (*)

Fig.E3 Deformação de Cisalhamento (*)

* A linha continua representa o estado inicial e a
interrompida, o estado final
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0 termo "deformação" refere-se as variações re_

lativas da forma ou dimensão de um corpo. Para cada tipo de,

tensão aplicada, existe uma deformação correspondente. Assim

sendo; tem-se a deformação de tração, conforme fig. III.2 ,
#

definida como a relação entre o aumento de comprimento e o

comprimento original.

Deformação de tração =* _ _ A.X (eq.III. l)

Quando é invertido o sentido da força, tem-se uma deformação

de compressão, definida como sendo a relação entre d decráscji

mo de comprimento e o comprimento original.

Finalmente,deve ser considerada a deformação

de cisalhamento. Neste tipo de deformação, a variação da forma

é definida pelo ângulo 6, conforme fig. I I I .3 , mas,como nor-

malmente na prática 8 é muito pequeno, pode-se definir a de-

formação de cisalhamento como sendo aproximadamente a . rela-

ção entre o deslocamento àx e a dimensão y , ou seja,

Deformação de cisalhamento = (eq.III.2)

vê-se que deformação ê uma relação entre dois comprimentos,

sendo,portanto, um número adimensional.

111=3 - Notação de Tensões e Deformações

I I I .3 .1 - Componentes das Tensões

Condicio-ir-vido que as tensões sejam homogê-

neas e que todas as partes do corpo esteja-n em equilíbrio ovs

tático, pode-se dar uma notação apropriada para as tensccj.
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Estas são homogêneas, quando as forças que agem uniformemen-

te sobre a superfície de um elemento de orientação e forma f1

xada, são independentes da posição do elemento no corpo.

Na fig. III.4 as letras maiúsculas indicam a

direção da tensão e as minúsculas (índices) indicam a normal

ao plano em que está sendo aplicada a tensão. Por exemplo-, Z

é a tensão de tração (se for negativa) ou a de compressão (se

• Z

Xy

Fig. III.4 - Representação das Tensões nas faces de um cubo.
• - •

for positiva), dirigida na direção z; e X é a tensão de cisa

lhamento que daria ur.a rotação em torno do eixo z, a qual e

positiva no sentido de um parafuso esquerdo.

Pela condição imposta anteriormente,de que as

tensões sejam honoçoneas, as três componentes de tensão so-

bre cada face, passar, pelo ponto médio desta.

Considerando um eixo paralelo a um dos três ei.

xos de coordenadas e a condição de que todas as partes do cor

po estejam em equilíbrio estático, conclui-se que as compo-
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nentes normais e as componentes'de cisalhamento sobre as fa-

ces deste eixo considerado, têm momento nulo (l, 35). Com is

to, pode-se escrever Y 2 = Z ; z = X e X = Y . Assim
** j •* z y x

sendo, o sistema de tensões reduz-se a seis componentes, ou
sejam, X , Y e Z componentes de tensões normais e Y , Z

** y ti 0 2 x

e X componentes de tensões de cisalhamento.

III.3t2 - Componentes das deformações

As componentes-de deformação são represen-

tadas por x e z que são as deformações segundo os

eixos principais, sendo positiva para a de tração e negativa

para a de compressão. Portanto,uma deformação positiva cor-

responde a uma tensão negativa (l), e y , z e x__, que são
z x y

as deformações de cisalhamento. Por exemplo, x ê a deforma-

ção de cisalhamento mostrada na fig. III. 3, positiva para uma

rotação em torno do eixo no sentido de um parafuso direito.

Existe também uma notação devida a Kirchhoff,

que é comumente usada em literatura piezoelétrica,e será uti
lizada neste trabalho. Para tensões X, e X,

e para deformações, x , x , x , x , x e xg, 1, 2, 3 referem

-se às direções principais x, y, z e 4, 5, 6 respectivamen

te referem-se a cisalhamento em torno dos eixos x, y, z.

III.4 - Efeito Piezoelétrico Direto

Sabe-se que, aplicando uma tensão mecânica em

certos materiais, estes desenvolvem um momento elétrico, cu-

ja grandeza é proporcional à tensão aplicada. Quando o sinal

àâ tensão ê invertido, inverre-se o sinal da polarização el£

trica. Este efeito é conhecido como : efeito pieroeletrico dó.

>. Conforme foi visto em III.1,a tensão, sendo um tensor,
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ê especificada por novo cor.ponontes, que,por razoes de equi-

librio estático, reduzem-se a seis, enquanto a polarização de

um cristal, ser.do um vetor, ê especificada por três componeri

tes. Ê «sabido que,quando um cristal piezoelêtrico está sob

tensão X., cada componente de polarização P. está linearmen

te relacionada a todas as componentes X.. Portanto, o sis-

tema de tensões consiste em 18 diferentes termos, 6 compo-

nentes de tensões para cada componente de polarização. Este

relacionamento pode ser escrito como Q , 35);

P. = ? d.. X. para i = 1,2,3 e j = 1,2,..., 6 (eq.III.3)

III. 5 - Efeito Pie zoei etric'o Inverso.

Quando u::i canpo elétrico ê aplicado em um crij^

tal piezoelétrico, a forma do cristal sofre uma ligeira va-

riação, ou seja. sofre laa deformação. Isto é conhecido como;

efeito piezoelétrico inverso e sua existência ê uma conse-

qüência termodinâmica do efeito direto (l). As componentes do

vetor E.f intensidade de campo elétrico aplicado ao cristal,

estão relacionadas com as componentes do tensor deformação ,

as quais descrevem a variação da forma.

x. = E* d.. E. i = 1,2,3 e j = 1,2,..., 6 (eq.III.4)

* Considere-se agora im cristal piesoelétrico co

locado e.'.i vjn caripo elétrico de intensidade E, ao mes:no tempo

sujeito a iuna tensão mecânica X. Desta for.r.a, desenvoiver'ano

cristal uma polai^ização ? e ura deformação x. Se nestas con-

dições,o campo e a tensão sofrerem uma variação infinitesimal

dE e dX, a va?\iíiç?o na or.er-jia dU pode ser expressa como uma
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diferencial exata: dU = PdB - xdX. Considerando o processo
reversível (l), escreve-se

cX (eq.III.5)

A equação acima expressa os efeitos piezoelé-

tricos direto e inverso , onde S ê o coeficiente piezoelétri-

co correspondente. Assim sendo, conclui-se que os coeficien-

tes fligar.do o casipo e a deformação ao efeito piezoelêtricoin-

verso na eq.III.4, são os mesmos (35) que "aqueles, ligando a

tensão e a polarização ao efeito direto na eq.III.3.

III.6 - Sletrostricção

Em um sentido mais geral (l), o terno eletros

tricção é aplicado em dielétricos, para qualquer interação ,

entre urn canpo elétrico e a deformação do dielétrico no cam-

po. Con esta ampla interpretação,, a palavra inclui o fenôme-

no de piezoeletricidade; na verdade alguns textos chamam o

efeito indireto de "ELSTHOSTRICÇXO". Autoridades no assunto

adotam este termo para os fenômenos nos quais a deformação in

dependa da direção do campo e seja proporcional ao quadrado
• • •

do carr.po. Como foi visto anteriormente, a deformação piezoe—

létrica é linearmente proporcional ao campo.

III.7 - Discussão dos Efeitos Pier.oelétricos

Baseado no exposto ate acxii, pode-se escrever

a natriz piezooletrica para os dois efeitos considerados.

Na tabela III.1 os coeficientes d , d o d

são chiados coeficientes piezoolétricos longitudinais, os

d12' di3' d2l' d23' d31 e d32 s^° c"liam£lJos d e coeficientes
piezoelêtricos tr^isversísis. Da mesma, fcrma os d. ., d._, d .

X"- <̂ -> J O
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são chamados de coeficientes piezoelétricos de cisalhamentos

longitudinais e finalmente d , d l6, d , à^, d e d são

chamados de coeficientes piezoelêtricos de cisalhamentos

transversais. Por outro lado, da eq.III.5 tira-se que:
•»

(coeficiente inverso)•ax-^

ÒE
= - d (coeficiente direto)

1 1 DEFORMAÇÃOS X .
II 1 1

1 1
| | Tensão
iC.Eie yoia-j"1

tricoirização]

! E i i p i í 1

| E* ! p
2 í

 2

E P • 3
&3 1 3 ! J

X 2

x a

2

d 1 2

d 2 2

d 32

X3 | X 4 i X 5

i i3 i 4 j 5
d13 í d !4 í d15
d23 | d24 ! d25

d 33
d34 i d35

X 6 i
X 6 !

6 |

d16 !

d26 !

d36 !

Tabela III.1 - Relacionando os dois efeitos piezoelêtricos*

Na primeira expressão, or.de polarização ê o

momento elétrico por unidade de volume ou também densidade su

perficial de carga induzida por unidade área, chega-se a que

a unidadetdo coeficiente piezoelétrico direto no sistema MKS

e Coulomb/m /N/m ou Coulomb/:ieu-ton e para coeficiente pie-

zoelétrico inverso ê m/jn/ir/Coulonib ou Coulcnb/l.'ewton.

* Existem mais dois tipos de efeito piesoelétrico expressa-

dos pela equação (sp/3x)E = - (3X/âE)x = e,a qual relacio

na polarização con deformação e tensão com campo elétrico
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Uma das conclusões importantes a que se che

ga, ao analisar os efeitos direto e inverso,ê a de que se de .

ve aplicar: tensão mecânica no efeito piezoelêtrico direto ,

devendo-se medir densidade de carga; tensão elétrica ou cam-

po elétrico no efeito piezoelêtrico indireto, para medir de-

formação. Caso estas regras não sejam obedecidas, deverão ser

levados em conta os tensores de suscetibilidade elétrica e de

elasticidade.

Na fig.III.5, em g foi convencionada a direção

z,como sendo a da direção das fibras e para as direções x e

y,respectivamente,as direções-radiais e tangenciais da seção

reta do cilindro de osso.

Em a observa-se uma deformação em z, quando

o campo ê aplicado paralelamente a z, para obter-se o coefi-

ciente d ; aplicando-se o campo paralelamente a y e x, ob-

tém-se respectivamente d e d . Da mesma forma em b e c
23 13

sao observadas deformações em y e x, com os campos aplicados

paralelamente a z, obtendo-se respectivamente d e d

plicando-se os campos nas outras duas direções,obtém-se d

a -

22 '
e d21'

Nas figuras d, e e f são observadas as

deformações de cisalhamento, quando os campos são aplicados

respectivamente a x, y e z para a obtenção dos coefici-

entes d
14' 26

e d
35*

Aplicando-se o campo elétrico nas outras duas

direções, encontram-se os coeficientes restantes, ou sejam,

'31' U21' U16' U36'
e d

25
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III.9 - NOMENCLATURA E SISTEMA DE REFERÊNCIA PARA AS AMOSTRAS

DE OSSO E COLÂGEUO

(a) d33

(c)d31

\)

y
iiípiiiTCjí
lüitiáüilü!

i

J

r -

(e)d

, MWW^JM '

1

z !

y

(f)d35

Fig.III.5 - A figura acir.a mostra o referencial da amostrano
osso e colágono ccvx as respectivas defoî naçoes e aplicações
de casipo elétrico. A linha continua representa o corpo em sua
forrr.s. original, o hachurado re-presenra vz\a. das duas faces o—
postas, en quo o canpo 6 aplicado. Finalmente,a linha inter-
rompida representa a deformação que o corpo experimenta
ser aplicado o canpo.

ao
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MÉTODO EXPERIMENTAL PARA APLICAÇÕES DE TENSOES

ElÊTRICAS, DETESMIIIAÇiteS DAS DEFORMAÇÕES E VA

RIAÇ%0 DA RESISTÊNCIA COM ABSORÇÃO DE ÁGUA.

As aplicações das tensões, elétricas foram fei_

tas, utilizando-se tun amplificador comandado por -um oscila-

dor de baixa freqüência.

As deformações, sendo menores que */2, foram

determinadas pela aplicação de um novo método interferomêtri_

co, utilizando o intefferSrr.etro "Fabry-Perot".

Sendo inevitáveis os efeitos de temperatura

e vibrações externas à experiência, a tensão foi aplicada cji

clicamente com baixa freqüência.

As deformações maiores, de origem não-piezoe-

létrica, não interferem no sinal, desde que nao oscilem na

freqüência do campo aplicado, pois as deformações originadas

por piezoeletricidade oscilam na freqüência deste.

IV. 1 - Sistema de Medida

Para a determinação dos coeficientes piezoelé.

tricôs, baseados em piezoeletricidade inversa, deve-se apli-

car uma diferença de potencial para se medir una deformação.

A aplicação deste potencial, ben COMO as medidas destas de-

formações, foram efetuadas com o arranjo experimental esque-

niatizado na fig. IV. 1 .
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IV.1.1 — Aplicação da Tensão

0 campo elétrico foi obtido aplicando-se tuna

tensão nos eletrodos da amostra, os quais foram pintados com

tinta de prata. Esta tensão foi conseguida através de um am-

plificador para alta tensão AC, munido de um pré-amplificador

para baixa freqüência, respectivamente representados na fig.

IV. 1 por A e G. Estes amplificadores foram comandados pelo ojs

cilador 202C de "HEWLETT PACKARD", representado na figura por

0.

0 sistema permite aplicação de voltagens de 0

a 20kV, embora as tensões utilizadas não ultrapassem 3kV. Ejs

tas tensões foram medidas com uma- precisão de 10 a 20 por cen

to,utilizando o oscüoscópio Textronix modelo 547.

Embora a resistência das amostras seja altís-

sima, deve-se tomar cuidado especial, para que as mesmas não

se tornem condutoi'as e, consequentemente, não sofram variações

na temperatura. A aparelhagem permite observar se a amostra

está ou não conduzindo, pois qualquer variação no comprimen-

to da amostra altera o numero de franjas por unidade de tem-

po.

IV.1.2 - Obtenção Quantitativa das Deformações

* Foi definido,no capitulo I,que deformação é

a relação existente entre a variação de comprimento de w. cor

po e o comprimento inicial deste. Assim sendo, devem-se fa-

zer dois tipos de medidas: uma delas é a medida do comprime*:

to original, que pode ser efetuada com urn instrumento comum,

tal como ura paquímetro. A outra, extremamente pequena, éaya

riação do comprimento da amostra. Sendo esta uma grandeza me
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nor que a metade do comprimento da onda da luz utilizada, hou

ve necessidade de se desenvolver um novo método de interfero

metria, que é um dos motivos principais deste trabalho.

IV.1.2.1 - Interferometro

a) interferometro "Fabry-Peroty".

Este ê um aparelho bem conheci

dofque se baseia em franjas produzidas por interferências jnul_

tiplas. A luz incidente nas placas serniprateadas reflete-se

para trás e porá frente entre as mesmas, de forma que parte

da luz incidente perde-se em cada reflexão. As franjas circu

lares,que resultam de uma fonte monocromática conica, podem

ser observadas no infinito,colocando-se una lente entre a.fon

te de luz e o foto-detector,respectivamente L e D,nafig.IV.l

(36). A luz,atingindo, a área central do detector, mostra um

maximo,cada vez que o espaço entre os espelhos varia de \/2.

Para que as determinações sejam altamente precisas e não in-

fluam nas medidas, as placas do interferometro devem estar a

Unhadas (rigorosamente paralelas).

Antes de cada experiência deve-se determinar

a "Finesse" do interferometro, pois o poder' de resolução do in

terferohetro ê diretamente proporcional a esta. "Finesse" é

a razão da distância entre dois pontos de intensidade máxima

e a largura da franja em seu ponto médio (37), conforme .fig.

TV. 2.

b) Interferometro "Fabry-Perot Di

ferer.cial".

0 interferonetro Fabry-Perot ei

tado acima mede variações aproximadamente maiores que A/2.

As medidas deste trabalho foram feitas utili-
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zaridc-se o interferSmetro "Fabry-Fez^ot Diferencial "ides envoi

vido no Instituto de Química e Física de São Carlos (38). 0 -

interferometro ten uma das placas ligada a um suporte com en

caixes apropriados, cuja finalidade ê a de prender devidamen

te a anostra. (fig. IV.1 em C.)

A outra placa permanece fixa a um elemento" pie_

zoelétrico. Com um "etalon de finesse" 10 conseguem-se pre-

cisoes ate a ordem de 1 A. Desde que o campo elétrico e apli

cado sinusoidalmente, a distância entre os espelhos também va

ria sinuscidalr.ente; com isto, o instrumento fica insensível

a movimentos térmicos e variações externas à experiência.

c) Foto-detectcr

Para transformar o sinal lumi-

noso em sinal elétrico,utilizou-se o circuito amplificadorna

fig. IV.3, o qual consta de um foto-datector, de um transis

tor 21Í718 (npn) e de uma resistência característica do tran-

sistor utilizado. Os componentes são representados por 1, 2

e 3 na figura.

IV.1.2.2 - 1-íêtoco Diferencial Interferomê-

tricô.

Com a montagem da fig. IV.1, e

utilizando o fato de que a intensidade de luz transmitida pe_

Io interferometro depende da distância entre os espelhos e

que a variação desta transmissão c proporcional à variação do

comprimento da amostra, dsr^nvolveu-se um novo método de in-

terferomatria. A precisão do método é da ordem de angstrom.

IV.1.2.2.1 - Ketodo Propriamente Dito

, o "nétodo consi s-
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Fig. IV-2
Figura mostrando duas franjas consecutivas das
quais se pode determinar Q *Finesse*

Fig. IV-3 L - ' ^ _ i
Esquema do circuito que transforma o sinal luminoso
em elétrico

© DETECTOR FOTO-DIODO ; © - TRANSISTO.R
Quadrila'tero interrompido -» Entrada do Registrador

Fig. I V - 4 *
Figura mostrando uma representação das franjas
quando os dois espelhos se movimentam em
freqüências diferentes
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te na aplicação de uma volt agem alternada (freqllência de 50 Hz

convenientemente escolhida) nos eletrodos da amostra (fig.

IV. 1 era C), a qual provoca variações infinitesimais no com-

prinento da mesma, devido a efeito piezoelétrico.

Estas variações oscilam em fase com o sinal a

plicado, provocando una transi ação nas franjas, conforme fig.

IV.4. A amplitude destas variações transmitidas pelo interfe_

rometro dependem da intensidade de luz transmitida pelo mes-

mo. Assim sendo, a mesma atinge valores nulos, quando a inten

sidade assume valores nulos ou máximos', e valores máximos,

quando a intensidade assume valores intermediários, tanto na

subida»corio na desciia da curva, que estão representadas teo-

ricamente na fig. IV. 5 em a e b, ou experimentalmente na fig.

V.l,respectivamente em e e f.

Pode-se ver que esta função é a derivada da in

tensidade de luz em relação à volt agem aplicada. Lançando os

valores da intensidade de luz,em função da amplitude do si-

nal da amostra, obtém-se o gráfico da fig. IV.6. Estas cur-

vas foram obtidas»na presente experiência, pelo registrador

"X-Y 2EC0RD32-70043 HEWLETT PACKARD" fig. IV. 1 em E.

Foi comprovado,conforme mostra -a fig. IV.7ique

a amplitude do sinal da amostra dl/dV é diretamente proporci£

nal a. intensidade de luz transmitida pelo interferometro.Por

tanto,

dl/dV « I (eq.IV.l )

Por outro lado, sabe-se que a intensidade ' de

luz transmitida é proporcional à intensidr.de de luz do LASER

e da "finesse". Assim sendo,
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(a)

(b)

X(v)

1-AM

Fig» IV» 5 — (a) Representa a intensidade de luz transniticla
pelo interferc^etro en função da distância entre, os espelho .
(b) Hcprecenta a variação da intensidade de lua en relação â
volta^en en função da distância entre 03 espelhos, quando e* a
plicado o canpo, ""

r(v)
AM(I) AM(I)

tro.

7V, 6 - Representa a anplituie do sinal da anoctra ea
2o da intensidade de lus transmitida pelo interf erôce -
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Fig. IV. 7 - Gráfico mostrando a linearidade entre o sinal enviado pela
enostra e a intensidade de luz transmitida pelo interferômetro.

O)
IO
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• (eq. IV.2)

onde C é una constante de proporcionalidade.

Sabe-se também que a variação da intensidade

de luz transmitida é proporcional à variação do comprimento

da amostra. Assim sendo,pode-se escrever:

AI = C2 F IL Ax (eq. IV.3)

sendo C também uma constante de proporcionalidade.

Quando a voltagem é aplicada nos eletrodos da

amostra, por efeito piezoelétrico,a arr.ostra v&ria de compri-

mento, variando a intensidade de luz transmitida pelo inter-

ferôr.etro, assim sendo:

dl _ c F I dx
~ 2 h

dV dV

(eq. IV.4)

Fazendo constantes as grandezas dependentes do

instrumento, e ainda sabendo que I e dl/dV normalmente perma

necem constantes no tempo, conclui-se que:

dxdl = c

dV dV
(eq. IV.5)

onde dx/dVfdesprezando as dimensões, é o coeficiente piezoel£

tricô•

Caso a intensidade trer.srr.itida nao permaneça

constante no tcrr.po, pcce-se levar em conta esta intensidade .

Una equação r.ais geral seria dada por

dl/dV/l = C dx/dV (eq. IV.6 )
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ou seja, a razão entre a. variação de intensidade de luz trans

mitida pelo interferonetro em relação à voltagem aplicada e

a intensidade.de luz transmitida ê diretamente proporcional a

variação de comprimento da amostra en relação à voltagem.

IV.1.2.2.2 - Sistema de Detecção sincronoe

Filtragens do Sistema.

Conforme já foi visto, a amos_

tra sob ação do campo elétrico oscila em fase com o sinal a-

plicado em setis eletrodos. Este sinal é enviado ao detector

sincrono "Two Phase Lock-in Amplifier" PAS modelo JB6, repre-

sentado na fig. IV.1 por F. Este detector ccnsiste, basicamen

te, em um amplificador sincrono, o çv.al compara o sinal de en-

trada com o de referência. Este sinal vem do oscilador, que

comanda o amulificador de alta tensão» citado eni IV. 1.1.

DETECTOR
^ S-

.4

A

W
AMPLIFICADOS

Vr_, SINCRONO

•

REGISTRADOS
I O U F I O K

MM V
5 O

—

A

Fig. iv.8 - Filtro eletrônico - RC mostrando,as devidas fil
tragens.
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A leitura final consiste somente ria parte do

sinal que estiver em fase com a referência. Com isto, toda es-

pécie de sinal, que não estiver em fase com a referida fre-

qüência', não será detectado. Esta. é una grande contribuição p_a

ra a precisão do método e a certeza de que as variações infi-

nitesinais de comprimento são devidas ao sinal aplicado nos

eletrodos da amostra.

Devido a interferências de vários tipos, houve

necessidade de "se introduzirem filtragens no sistema. Umas, p_a

ra que se pudesse detectar o sinal enviado pela amostra; e ou-

tras, para um melhor refinamento nas medidas efetuadas.

Inicialmente,introduziu-se um filtro eletrôni-

co, conforme esquema da fig. IV. 8, o qual interliga o foto-d£

tector, oregistrador e o amplificador síncrono. 0 capacitor de

0,47 UF, devidamente calculado, deixa passar alta freqüência

(50 Hz). Da mesma forma,o capacitor de 10 PF na entrada y_ do

registrador deixa registrar apenas freqüências baixas (ordem

2 x 10 Hz), e a resisfência de lOKn não permite que o si-

nal vá à terra. Enquanto isso»o amplificador síncrono seleciç)

na e manda para o x do registrador o sinal também mostrado na

fig. IV.8, que já foi comentado anteriormente. As resistências

de 54KC2 e 1MJ1 , respectivamente representadas nas entradas

do amplificador e registrador, sao resistências internas e fo

ran consideradas nos cálculos desta filtragem.

Além disso, devido à alta sensibilidade do sis

ter..-;, houve necessidade de um filtro mecânico. Assim sendo, o

interferometro e o detector estão montados sobre uma platafor

rca, a qual está suspensa per molas, com freqüência de-l,5Hz ,

sorre uma mesa. Os pós desta sao suportados por câmaras de ar,

tar.bém de freauéYicia l,5Iís. 0 objetivo desta blindagem e o de
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filtrar vibração mecânica de freqüências maiores de l,5Hz.

Ultimor.-snte, após muito trabalho, conseguiu-se

descobrir que vibrações de origem acústica interferiam nas me

didas, tornando-as imprecisas. Para eliminar estas vibrações,

foi construída uma caixa, de madeira apropriada, forrada in

ternarnente de Ia de vidro, que protege o interferometrof at.enu

ando tais interferências.

Todo o sistema é ainda protegido por isopor,

para que deslocamentos de ar e variações de temperatura não

afetem as medidas. Futuramente,esta proteção de isopor pode-

rá ser substituída per um material cue seja ao mesmo tempo i_

solante térmico e acúsrico.

IV.1.2.2.3 - Calibraçoes do Sistema

Conforme pode-se ver no desen

volvinento do Método Diferencial, a amplitude das variações

de comprimento transmitida pelo interferometro, tinha valo-

res máximos quando a intensidade de luz assumia valores in-

termediários.

Assim sendo, o problema seria muito mais prá-

tico, se a franja fosse fixada em seu ponto -intermediário (39).

Neste trabalho,as determinações foram efetua-

das con o sinal recebido da amostra, modulado por um sinal de

baixa freqüência, devido à variação de u-a dos espelhos. Esta

variação pode ser realizada de duas £or::izs:

A primeira, com a aplicação ce uma voltagem

cente de serra de l-i£volts,no elemento piezeelétrico; a dis

tância entre as placas do interforemecro varia de zero até

m valor máximo. Ssta variação peraite a passagem de franjas

no jnterferometro.com uma freqüência regulável, normalmente
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da ordem de 2.10 Kz. Neste cascos dois espelhos oscilam: o

que está fixo ao elemento piezoelétrico na freqüência anto- -

rior e o outro em fase com a freqüência da voltagen aplicada

nos eletrodos da amostra.

A seguida,utilizando a própria amostra, pois

osso ou colageno, quando desidratados, absorvem água, varian

do de tamanho. Desta forma,consegue-se fazer o espelho em

que está ligado o suporte fig. IV. 1 em C, oscilar emduasfre

qttências distintas.

Utilizando o elemento piezoelêtricapode-se de_

terminar o fator de calibraçãd do sistema. Esta calibração

foi efetuada através "do esquema da fig. IV.9, que consiste

em aplicar uma diferença de potencial CA de freqüência idên-

tica à utilizada na obtenção do campo elétrico aplicado na

amostra em estudo. Em outras palavras, a cada volt aplicado no

elemento piezoelêtrico corresponde uma deflexão proporcional

no registrador, semelhante a fig. IV.6, e que pode ser vista

na fig. V. 1 em a e a . Desta forma, o registrador .fornece

as medidas relativas ao efeito,em unidades de comprimento.

Assim,deve-se obter via fator que relacione estas grandezas

fornecidas pelo registrador, com a variaçe.o de comprimento

do elemento piezoelêtrico por unidade de voltagem nele apli_

cada.

Obtém-se este fator em angstron/volts, rela.

cionando-se a distância cm centímetros»no registrader» e o

valor da diferença de potencial entre dois pontos extremos

<3r. tensão dente de serra, com distância em centímetros de

uii-.a fivnia conpieta e a metade do comprimento de onda da luz

o

do LASER. 0 valor encontrado para este fator foi de 54,5 A/V.

.Portanto,a deflexão proporcional do registry



Fig. 11-9 Diagrama de blocos para a calibracâo do sistema
1-LASER
B - ELSÍUSITO P FIXO A UM DOS ESP2IÍI03
C-SUIOUTS BA Al,:0S2RA FIXO AO OUIIiO

E3FEIJI0 COM DISPOSITIVO PARA A L I -
DOS 12R.:O5
POTO-DIODO

E - nSGISTRADOa - X, Y H2C0RDEB
P - AMPLIFICADOR SIKCSOKO
T - 03CII.0SCCPI0 "1EKIP.0KIT
O - OSCIUDOIl

ao
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dor correspondo a cada volt aplicado no elemento .piezcelé-

trico, e este últirto valor fornece uni fator que permite

transfornar as leituras de centímetro para angstrom.

A fonte de luz utilizada foi vim LASER He-Ne

190 da "Optics Technology Inc" de comprimento de onda igual
o

a 6328 A, representado na fig. IV.1, por L.

Para verificar se a deformação é positiva ou

negativa, utiliza-se o sentido em que a curva da fig. IV. 6

é traçada.

Finalmente,conclui-se que o Método Diferen-

ciai Interfero.Tiétrico possibilita determinações da ordem de

ur.i angstrom, cuja razão com o comprimento inicial fornece a

deformação, quando o campo elétrico é aplicado nos eletro-

dos da amostra.

IV. 2 - Variação c?. "assa e Resistência no Tempo

Para se estudar a variação da massa e resis-

tência,no ter.po,foram utilizadas uma balança "ASCA S.A." com

precisão de O,lrr.c, dois "DC.-MICRCXBTER-PM 2436 - Philips"

de precisão 0,1 pA e una fonte de tensão DC construída no

próprio Instituto.

0 controle da água foi realizado por suces-

sivas pesagens no terr.po.

A resistência foi determinada, nedindo-se a

corrente para ur.a determinada voltacerr.. As c-mostras foram

preparadas ccr.forr.e fig. IV. 10. a . Objetivando-estudar a in

fluência das correntes superficiais, efetuaram-se medidas con

aiiel de guarda,conforr.e fig. IV.lO.b, utilizando-se o esquema

da fig. IV.lO.c.
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(b)

ANEL DE GUARDA

ELETRODOS
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( c )

1
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IV. 3 - Amostras

i

As medidas, neste trabalho, foram feitas em

amostras de osso cortical de fêmures e tíbias de boi, utili^.

zando õ referencial da fig. III.5 -em g.

IV.3.1 - Preparação das amostras

0 suporte fixo a um dos espelhos do interfe

rometro foi construído com a finalidade de prender amostras

COTI aproxinadí.T.ente 5,00cm de comprimento. Esta ordem de

grandeza teve como objetivo principal favorecer a determina

ção da deformação. Por outro lado, com o mes-mo objetivo, a

distância entre as f^ces em que os campos elétricos eî am a-

plieados, tinham valores da ordem de ? a 3mm.

As amostras foram cortadas - de fêmur de boi,

para as determinações de coeficientes piezoelétricòs (22); e

para estudos da influencia da água na piezoeletricidade fo-

ram' utilizadas também amostras de tíbia de boi - aproximada.

mente de tamanho igual a 5,00 x 2,00 x 0,20cm.

Para obtenção de colágeno, osso descalcifica

do, a amostra de osso foi deixada em uma solução de.HCl,que

dependendo da concentração deste, demora mais ou menos tem-

po para' se descalcificar.- Apôs isto, a mesma foi secada no

vácuo de um dissecador, prensada era um dispositivo para que

não sofresse contração. As amostras, quando levadas dire.ta-

nente a estufa, fundem-se, quebrando com facilidade e tendo

aparência de goma-laca.

As amostras de tendão r colágeno nativo - a-

pós limpadas, eram levadas diretamente-ao dissecador e, uma

vez secas, eram adequadamente preparadas.

.As secagens das amo.str.as foram efetuadas no .
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vácuo de nm dissecador.

As correntes superficiais provocadas pela ab

sorção de unidade forçou a utilização de um. anel de guarda,

conforms fig. IV.lO.b .

IV.3.2 - Cuidado Especial na Preparação

Nas determinações dos coeficientes piezoelé

tricôs, são raros os que na realidade resultam de efeitos

' puramente em uma direção. Geralmente,as medidas são resul-

tantes de efeitos em duas ou mais direções.

• Com finalidade de evitar, ou melhor,- atenuar

estes erros, as amostras devem ser cortadas do tal forma que

dificultem os efeitos n?.s direções indese^adas e facilitem

o sinal na direção em que se vai medir. Exemplo: nas deter

minaçoGs de deformações ce cisalhainento, as amostras devem

ter o menor comprimento possível, dificultando assim o efei-

to piezoelétrico longitudinal. Por outro lado, a largura de-

ve ser a maior possível, pois o coeficiente piezoelétrico de

cisalhamento longitudinal depende da distância entre os dois

pontes em que está apoiada a amostra para o giro.

Quando os coeficientes diferem de zero e as.

atenuaçees são inevitáveis, devem ser feitas correções (22) .
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RESULTADOS

V.I - Del -dr. ação c.os coeficientes

Aplicando o que foi visto nos dois capítulos

anteriores, pôde-se determinar os coeficientes piezoelêtri -

COS.

Conforme ja foi afirmado, a aplicação de um

elétrico nas faces da ar.ostra, devido ao efeito piezoe

létrico inverso, provoca variação na grandeza ou forma damejs

* „ i j ] p ^ _ ^ - » ~ t i j ^ r " < * - ' • - ' sinal da amostra ;e cor,

são elétrica aplicada e registrado, conforme fig. V.l, que é

î.-.a cópia do original. Nesta figura, são apresentadas curvas

em vários potenciais, tais co;r.o:b, c, d, e b ,onde b é a m£

cida feita na seqüência normal da experiência, e b_ a medida e—

fetuada no final da experiência. A curva da fig. V.l em a e

a , medidas efetuadas respectivamente antes c apôs a realiza_

ção da experiência, foi consegvdda utilizando o esquema da

fig. IV.9, onde se aplicou no elemento piesoelêtrico uma ten_

são d>? 1,3V, cuja freqüência é idêntica a aplicada nas amos-

tras. Portanto, saber.do que 1,3V provoca esta variação no e-

ler.ento piezoelêtrico, e ainda que para cada volt aplicado

o elsr.er.to sofre vs.\a variação aproximadamente de 54,5

(iV.i.2.2.3), ccnseç--:-e-se um fator que transforma a variação

cie cor.vr±:..ento da amostra em cer.tírr.otros, no registradorj pa

ra ai'cstr

Assim sendo, conseguindo tun número razoável de

curvas e calculando os valores das deformações, pode-se tra-
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çar a curva cestos valores em função dos respectivos campos

elétricos. Com este gráfico,mostra-se que a deformação I di-

retamente proporcional ao campo elétrico, onde a constante

de proporcionalidade representa fisicamente o coeficiente pie

zoelétrico da a

V.l.l - Coeficientes Piezoelétricos em Osso eColágeno

Utilizando-se o Método Diferencial Interferométri_

co,determinaram-se alguns coeficientes piezoelétricos em os-

so e colágeno (22). Os valores obtidos para estes coeficien-

tes, con forme tabela V.l, foram tirados de una média dos valo-

res medidos. As figuras V.2 e V.3 mostram a linearidade e

xistente entre deformação e intensidade de campo elétrico.

TABELA V.l - CONSTANTES PIEZOELÊTXICAS DE OSSO E COLÁGENO

COEFICIENTES

Osso Bovino

Valores Bibliog.

Colágeno*

Valores Eibliog.
•

Tendão Bovino **

Valores Bibliog.

0

0

(io~12m/v ou c/:

d12

,05+0,01

,04 (16)

|

!o,

°'
o,

o,

07+.0,01

08 (16)

16+0,02

1
17+0,01

0
j

0

0

0

1

2

d14

,23+0,01

,20 (48)

,93+0,

,75+0,

,0 (4

03

03

8)|

i

0

0

0

<« i
,12+0,01 j

,10 (48) j

,48^0,03 |

* Osso descalcificado por processo químico

** Colágeno nativo
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/mostra de colcfceno nat ivo (5,00CJS T. 1,20cm x 0,27cm) cem a medida da
âsfoiíTiaçao de cicalhancato en to iao do ci::o x c .con o ca^ipo para le lo
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Utilizando-se o. nétoco interferonétrico tradi-

cional , pode-se estudar a variação de conprinentc da amostra ao

absorver água. Curvas do tipo da fig. V.4, que mostram a ve-

locidade cc:n que a amostra varia de comprimento em função -do

tempo, permitem calcular a referida variação de comprimento.

Erri porcentagem,, esta variação da comprimento foi a seguinte:

Em osso bovino 0,22%; osso descalcificado (colágeno) 0,37/= e

ter.dão de Aquiles (colágeno nativo) l.,70%.

V.3 - elaeces er.tre acua, resistência e tempo em Osso e

Colácer.o.

se o cuidado de controlar a variação da

massa e da resistência no tempo, bem como da relação existen

te entre resistência e água absorvida.

A absorção da água foi controlada por sucessi,

vas pesagens, utilizando-se luna balança (ASCAS.A.)de preci-

são 0,1 mg. A resistência foi controlada através de sucessivas

medidas da corrente, quando era aplicada uma tensão, corrente

contínua, da ordem de 400V. As correntes fora* medidas com. o

"DC--MICROMETER- PM 2436 - Philips" de precisão 0,1 pA.

As nedidas realizadas em função do tempo apre-

sentavam duas constantes de tempo, uma muito mais rápida do

que a outra. Resolveu-se realisarem-se medidas em amostras com

áreas de absorção diferentes, mas .cem o peso, espessura e à-

rea dos eletrodo- iguais. Os resultados destas medidas para os

so estão representados nas figuras V.5,V.6 eV.7 e para cola

geno nas figuras V.9 e V.10. Foram efetuadas medidas com anel

de suorda com a finalidade de serem averiguadas as correntes

de superfície, cuja montagem está esquenatizadana fig. IV.10.



49

A*7 S«g.

10

B T>|» 1 :00 h

O T>2» 16:30 h

SO f (HORAS)

FiS.7» 4 -Var iação r.o ccapi'inento do osso por -unidade
de -fcc-roo cn fxuiçSo do tenpo , logo apó*s a aaóstra t er
peràiào sCtTja»



MENOR SUPERFÍCIE DE A3SORCÂÒ

MAIOR SUPERFÍCIE DE ACSORCAÓ

t (HORAS).

Fig# 7»5 - Variação da resistência do oc3O em função do tompo, logo apo*3
a amostra t e r perdido água, 2 p

1 Área absorvodora 4,824 cm - i£rea doe eletrodos i,6C0 C2\
2 Area absorvodora 5»6S7 era - iírea dos elcítrodoa 1,584 era2 VJ1

O
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MENOR SUPERFÍCIE A3S0RVEDORA

MAIOR SUPERFÍCIE ABSORVEDORA

(J) B

4 HIDRATARÃO (°/o)

doV. 6 - Variação da resistência do osso en fvngiio da porcentagem
por peco da amostra ceca, logo apo"o a. ainoctra ter perdido

2 2
1 iCrea ab3orvodora 4» 824 en - ^rca doo eletrodos 1,600 en

2 2
2 itrea absorvedora 5*^97 cm - Area dos eletrodos 1,584 cm
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MENOR SUPERFÍCIE ASSORVEDORA

MAIOR SUPERFÍCIE ASSORVEDORA

20 30 40
HHOrtAS)

V±c* V • 7 - Variação da porcentagem üe signa ca relação ao peso da
anoatra do osso ea fiinçao do tempo, logo apó"o a anostra t e r perd^
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Fig. V. 8 - Variação da resistência em função do tempo, logo após
a amostra de osso ter perdido água. As dimensões das eunostras uti.
Lizadas nesta experiência são diferentes das amostras das figuras
anteriores.



12.

40 t (HORAS)

C» V. 9 • Variação da porcentasem ds a"cua oia relação ao peco da ano^
tro. de colíÍGeno por unidade de tempo, loso apo*s o. amostra tor perdido"



R 10 (M/V)

2 4 6 8 HI0RATAqA0(o/o)

Pig» V. 10 - Variação da resistência de colsfgeno em função da porccntagea
de a*eua por peoo da amoetra coca, loco ap<5s a anostra tor perdido dgiia.

U1



56
Estes resultados são mostrados pelo gráfico da fig. V.8.

V.4 - Relações entre Aqua e Piezoeletricidade

Ao serem determinados os coeficientes piezoe-

létricos, conservando-se as mesmas condições para temperatu-

ra e umidade, pode notar-se que os valores dos coeficientes

sofriam flutuações ao absorverem água. Isto objetivou o estu

do destas variações. Uma informação que reforça os resulta-

dos alcançados, é a de que todos os pontos das curvas dos dois

próximos itens 'foram determinados por retas médias idênticas.

Figuras V.2 e V.3.

V.4.1 - Água e Coeficientes Piezoelêcricos em Osso

Estas experiências foram realizadas no ambien

te da sala com unidade relativa do ar em torno de 72% e com

a porcentagem de água absorvida pelas amostras da ordem de 5%

em aproximadamente dois dias.

Os resultados obtidos em amostras de osso (ti

bia) sâo mostrados pela fig. V.11, experiência que foi rea-

lizada em três dias consecutivos. No primeiro dia,os coeficjl

entes foram medidos com a amostra absorvendo água- no segun-

do dia,com a amostra perdendo água através do dissecador; e,

finalmente,no terceiro,outra vez com a amostra recebendo a—

gua.

V.4.2 - Água e Coeficientes Piezoelêtricos em Colágeno

De forma idêntica foram realizadas experiên-

cias com tendão de Aquiles, colágeno nativo, e os resultados

obtidos estão representados nas figuras que serão descritas
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a seguir. Foran realizadas experiências repetitivas com a

mesTia amostra e com amostras diferentes. Um exemplo esta re

presentádo na fig. V.12, na qual vêem-se duas curvas, onde

as medidas foram efetuadas na mesma amostra com 6 dias de

diferença. A fig. V.13 mostra, de forma quantitativa,as duas

constantes de tempo em papel mono-log. A's figuras V.14 e

V-15 representam os coeficientes piezoelétricos d. em fun-,

ção da porcentagem de água. Esta última experiência também

foi realizada para os coeficientes d em colágeno nativo ,

conforme figuras V.16 e V.17.
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Fig. V. 13 - Variação do coeficiente piesoelétrico
ca funçEo do te^po, loco ap(Í3 a amostra tsr per-
dido íícua. Experiência realizada coa a cesna a-
nostra, m o cô i tuna semana de diferença.
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C A P Í T U L O VT

DISCUSSÃO

VI. 1 - Método Diferencial Interferométricô

Após as aplicações realizadas no presente tra_

balho e os resultados altamente satisfatórios, pôde-se dizer

que o Método Diferencial Interferométrico poderá contribuir

muito em pesquisas desta natureza. Isto fica mais evidente,

sabendo-se que todos os trabalhos com materiais não cristalji

nos até o presente, foram realizados utilizando-se cs meto-

dos aplicados por Fukada (7)V Assim sendo, o método lança uma

nova forma em determinações de coeficientes piezoelét"Hcos e

ainda permitirá inúmeras aplicações em avaliações de deforma

ções ínfimas. Para se medir tais deformações na referida or-

dem de grandeza, há necessidade de 'que estas deformações os-

cilem em um múltiplo de freqüência com os efeitos que as pr£

vocam.

Apesar de se ter que manter vários fatores cons_

tantes, tais como: "finesse", temperatura, interferência de

origem acústica, as medidas dos coeficientes piezoelêtricos

foram totalmente repetitivas. Nas determinações dos. coefici-

entes em função da absorção de água, pode-se ver ainda mais

a repetitividade do método, pois, mesmo com a retirada da a-

mostra do interference tro para pesagem e recaiibração do apa-

relho, os resultados foram excelentes, conforme itens V.4.1e

V.4.2.

Com referência à aplicação da tensão elétrica,

nZo existe ambigüidade, porque os eletrodos determinam com-

pletamente a direção do campo elétrico. Por outro lado, a bai_
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xa inpedância da fonte que aplica a tensão nos eletrodos da

amostra, faz com quo a diferença de potencial entre os mes-

mos permaneça constante, ou seja, tem-se uma fonte de tensão.

Em relação às determinações das deformações, deve-se tomar

uma série de cuidados especiais. Estas deformações podem en-

volver mais de um coeficiente piezoelétrico, dependendo das

dimensões e da forma em que é cortada a amostra, já comenta-

da em IV.3.2 e com maiores detalhes na tese de mestrado (22).

VI. 2 - Coeficiente Piezoelétrico

Em se tratando de coeficiente piezoelétrico,um

ponto que chama a atenção e que é evidenciado pela tab.V.l, ê

a diferença entre os valores para o osso descalcificado e o

colágeno nativo. Isto pode ser devido à certa diferença exis

tente entre as duas formas ou estruturas de colágeno, mas tam

bem devido ao tratamento químico utilizado na descalcificação

do osso e conseqüente obtenção de colágeno. Um estudo mais de_

talhado sobre este comportamento poderia ser realizado, va-

riando a ̂concentração de HC1 na descalcificação do osso e de_

terminando os coeficientes piezoelêtricos para várias concen

trações. Isto poderia levar à verificação de possíveis que-

bras, de ligações de hidrogênio "Cross links".

Confirmou-se também, quantitativamente, aafir

mação qualitativa de Fukada e Yassuda, (10) de que o efeito

piezoelétrico ê bem menor em osso íntegro do que quando des-

calcificado.

Os valores dos coeficientes piezoelêtricos me

didos, conforme tabela V.l, estão de acordo ccn os valores bi.

bliográficos existentes.
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VI. 3 - JIl£ljjljjlÇJ.a_da_%j:ta jias dimensões das amostras

Estudando a variação de comprimento longitudi

nal (direção 3) no tempo, provocada por absorção de água no

ar, chega-se à conclusão de que esta variação é bem menor pa

ra o osso do que em osso descalcifiçado e colágeno nativo. £ŝ

ta diferença pode ser devido à dureza e rigidez provocadas

pela substancia mineral existente no osso integro, coincidin

do em escala crescente de grandeza com os coeficientes piezo

elétricos. Repetindo a experiência para variações transver-

sais, não fòi acusada nenhuma variação de ordem macroscópi-

ca.

VI.4 - Resistência, massa e água em amostras de osso'e colace

no.

Sendo que um dos principais objetivos deste

trabalho foi o de estudar a influência da água no efeito pie_

zoelétrico inverso, houve necessidade de se verificar o com

portamento da resistência nestes biomateriais. Conforme po-

de ser verificado nos resultados, todas as experiências rea

lizadas em função áo tempo, quando as amostras absorviam á-

gua, mostravam duas constantes de tempo. Assim sendo, para

uma verificação completa do comportamento superficial, re-

solveu-se determinar a variação da massa e da resistência em

função do tempo, mostradas pelas fig. V.5,' V.6, V.7,emosso

com superfícies absorvedoras diferentes, mas com espessuras

e áreas dos eletrodos iguais, justificando os valores resis

tivos inicialmente iguais, encontrados nas fig. V.5 e V.6 .

0 comportamento irregular da resistência nas primeiras ho-

ras, mostrado pela fig. V.5, motivou a realização de medi-

das utilizando'um anel de guarda. Analisando detalhadamente

os gráficos das figuras V.5 e V.8, pôde-se, notar que cada

v.:na cias curvas da fig. V.5 c o resultado da soma das curvas
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da fig. V.8, donde conclui-se que as correntes superficiais

são responsáveis pelas flutuações das curvas da fig. V.5.As

medidas realizadas foram todas para t igual a zero.

Medidas efetuadas em amostra de colágeno natî

vo não evidenciaram estes comportamentos, conforme mostra a

fig. 10. Devido, talvez, à rapidez com que este biomaterial

absorve água, o comportamento não seja detectado.

VI.5 - Comportamento do efeito piezoelétrico inverso em bio

materiais hidratados e desidratados.

Este item será dividido em duas partes: pri-

meiramente, será feita uma discussão das investigações exis_

tentes, principalmente com o comportamento da água em bioma

teriais; segundo, a discussão deste trabalho propriamente d:L

ta.

Nos últimos anos, os investigadores têm-se in-

teressado mais pelo comportamento das propriedades elétri-

cas provocadas pela água, principalmente em proteínas,o qual

é considerado de fundamental importância por biólogos, bio-

químicos, físicos, médicos etc. . A principal atenção dos

investigadores, ultimamente, está voltada para a água "liga

da" ou "estruturada" na matriz óssea, a qual é duplamente in.

portante: primeiro, pelo seu relacionamento com a estrutura

de colágeno; segundo, por seu efeito sobre as propriedadese

létricas do sistema.

Becker e Marino (42), efetuando medidas de cono

tante dielétrica em função da hidrataçao, argumentam sobre

a existência de dois comportimentos de água separadas em os.

so. o compartimento de água ligada corresponde em mêdiaa57":í

do volume total dé ácjua do osso, quando equilibrado àumidade
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relativa do ar de 82%.

S. Mascarenhas (21), baseado nos resultados de

seu mais recente trabalho, afirma que colágeno e gelatina no

estado seco podem ser interpretados em termos de dois compar

timentos capazes de armazenar energia: dipolos e cargas ioni

cas. No caso de colâgenos hidratados a níveis de baixa hi-

dratação onde a resistividade permite a aplicação de um cam

po polarizante, chega-se à conclusão de que a água pode ser

um compartimento para o armazenamento de energia elétrica.

.Um numero de estruturas diferentes para a á-

gua ligada nas cadeias polipeptídicas de molécula de coláge-

no tem sido* proposto Por exemple:Berendsen (43), usando o mo

delo Rich Cricktjá citado em II.2.1, estima que para 100 re-

síduos de aminoácidos há 114 nos diponiveis,nos quais a á-

gua pode estar ligada a grupos polares das cadeias peptldi -

cas. Isto poderia indicar que cerca de 20;£ da água no colágei

no pode estar ligada a nós polares. Ele,entretanto»discute a

possibilidade da formação de camadas de água entre estrutura

cristalina protofibrilar.

Segundo Lirn e Shamos (17), investigando água

ligada em tendão por medidas dielétritfas, existem cinco pos-

síveis estados para água em colágeno: um estado livre e qua-

tro estados ligados, conforme fig. VI.1 « Maiores detalhes

sobre água ligada podem ser encontrados numa revisão bibliográ

fica efetuada por Berendsen (44).

Pivlov e Tiktopulo (45) concluem que a tripla

estrutura de tropocolágeno é estabilizada somente por liga-

ções de hidrogênio inter-cadeias. Cooper (46), por outro lado,

também chega à mesma conclusão. Ambos os autores sugeram que

a estrutura regular da água pode ter um importante papel na
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Fig. VI. 1 - Possíveis tipos da água ligada a cadeias peptídi_
cas em colágeno. Os gr-apos CO, NH e OH são partes das cadeias
peptídicas.

estabilização da estrutura da nacromollcula.

Por outro lado,Yannas conclui,em seu trabalho

en colágeno e gelatina no estado solido (32),, que a água tem

vn importante papel na estabilização intramolecular da tri-

plice hélice do colágenc e observa qxie os parâmetros helicoi_

dais per::ianece:n praticamente intatos até a ujriidade de 0,l?£.

Por outro lado,o tendão desidratado mostra u;na acentuada ir-

rcgularidade no espaço lateral entre as nolécxilas. Sugere a-

inda que a £gua existente no espaço entre as moléculas de co

lágeno forma xma ligação hidrogenada regular ao longo do corn

priincnto da molécula.
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O mesmo autor chama a atenção para outro meca

iiisir.o baseado era tensão de contração, causado pela não uni-

formidade da contração durante a desidratação, ocasionando de

feitos reticulares extrahelicoidais, tais como um deslizamen

to das cadeias de uma hélice para outra no conjunto fibri-

lar.

Outro comentário importante ê o de que a cons

tituição de colágeno ê reversível,ou seja, o tendão desidra-

tado retorna totalmente 'a sua forma original} quando exposto

a água, concluindo que a água,por si só»não ê um fator indis_

pensável a manutenção da hélice de colágeno. Finalmente^uma

outra conclusão de Yannas ê que a ocorrência de ligações co-

valentes entre as tríplice hélice adjacente , que ocorre

sob excessiva desidratação, . pode ser causada, pelo menos

em parte, pela perda irreversível da ordem lateral nos ten-

does secados a vácuo.

Anderson e Erikson (15) concluem que o efeito

piezoelêtrico desaparece completamente em colágeno molhado.

Eles atribuem este fato à incorporação de água ligada no ma-

terial molhado.

Embora alguns pesquisadores (16,18,21) ja a-

ceitem a idéia de que o efeito pie soei <?i-rico seja provocado

Somente pela componente protéica, devem-se levar em conta as

afirmações de alguns autores com reiação ao componente mine-

ral do osso,tal como Basset (18). 0 maior papel da apatita

no comportemento elétrico de osso, em oposição a tecidos não

nir.eralizados, pode ser a exclusão de água, ions presos ou

cargas, aumentando a impedsncia e, assim sendo, permitindo a

manutenção de uma diferença de potencial de amplitude e dura

ção biológicamente signifi.ce.ntes.
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Freeman (13) descreve o comportamento dielé-

trico complexo de tecidos mineralizados e expressa opinião

de que a apatita pode contribuir significativamente para o

comporta-nento elétr ico do osso, assinalando a água livre e

ligada como a maior determinante nas propriedades elétricas

dos materiais anisotrópicos em osso.

Embora Braden (12) não demonstrasse efeito

piezoelétrico em apatita, Posner (49) acredita, teoricamen-

te, que o cr i s ta l pode ser piezoelétrico. 0 mesmo raciocina

que em pequenos'cristais, contendo poucas celas unitárias ,

um desiquilibrio de carga (não balanceamento) pode existir

entre colunas de ions orientados em qualquer direção.- Como

resultado, o c r i s ta l como ura todo pode ser "nao centro simji

tricô" e, portanto, piezoelétrico. Para tal situação, efei-

tos de separação de carga podem exist ir localmente, e até

mesmo serem cancelados no meio de vasto número de cristais

presentes no osso to ta l .

Outra parte de grande importância e que está

relacionada com a" piezoeletricidade é o comportamento da á-

gua no osso. Podem ser citadas, aqui também, algumas conclu

soes importantes citadas no trabalho de Mouradian (47). A

fase mineral parece re je i ta r mais a água nas regiões inter-

noleculares entre as cadeias, onde a água colabora para a

estabilização da estrutura de colágeno. Por outro lado, a

eliminação de água é envolvida no processo de calcificação;

então, un aumento local de concentração de l 0 é acompanha-

do por un decréscimo da simetria do cr is ta l . Outra conclusão

importante é a de que o amadurecimento envolve a'dissolução

de pequenos c r i s ta i s e a conseqüente migração de ions para

um cristal maior; isto pode muito bem realizar um remodela-
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mento local. Ao mesmo tempo, um decréscimo na simetria, de-

vido à adição de água para uma área normalmente de baixa hi

dratação, pode causar um acréscimo na voltagem piezoelétri^

ca.

Pelo que foi apresentado até aqui, pode-se a

valiar e concluir que a maioria dos investigadores estão com

as suas atenções voltadas para o mecanismo que pode ser en-

volvido na produção de sinais no fenômeno da piezoeletrici-

dade, sua conseqüente função e a possível origem do referi-

do efeito, principalmente em sistemas vivos.

Assim sendo, com este trabalho, tentar-se-á

esquematizar um modelo para justificar o comportamento do e_

feito piezoelétrico de osso e colágeno, em presença ou au-

sência de água, contribuindo assim com uma parcela para uma

futura explicação da origem do fenômeno piezoelétrico.

As possíveis sedes ou as causas provocadoras

de piezoeletricidade podem ser duas: a rotação dipolar de

resíduos peptídicos, induzida por tensões mecânicas e campo

elétrico respectivamente nos efeitos direto e inverso; ou o

deslocamento relativo das ligações de hidrogênio e a conse-

qüente variação nas posições das cargas'.

Assim sendo, a estabilidade da estrutura da

macromolécula ê muito importante, principalmente em termos

da orientabilidade dipolar. Como ê sabido, a perda de água faz

coin que esta estabilidade diminua, permitindo assim que o re

si duo se oriente com maior facilidade. Isto, obviamente, fa

vorecerá o efeito piezoelétrico, tornando os coeficientes

piezoelétricos maiores para o colágeno desidratado. Para uma

melhor visualização,pode-se dizer que as cadeias, possuindo

muitos grupos polares, orientados quase perpendiculamante

a cadeia, possibilitam a formação da ligações de hidrogênio
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cora molécula de água, ligando-se com lun, dois, três e até

quatro grupos, conforme fig. VI. 1 (17), mostrando mais vi-

sivelmente a menor probabilidade que o resíduo tem de se o

rientar. -

Uma outra possibilidade que se pode sugerir a

inda, baseado nos grupos polares existentes nas cadeias, ê

que a penetração de uma molécula de água entre um grupo di-

polar poderá neutralizá-lo, provocando com isto uma dimimd

çao no coeficiente piezoelétrico.

Uma visualização do modelo poderia ser a se-

guinte: supor que o grupo carbonil e araino fossem colocados

conforme fíg. VI.2a, logicamente considerando a amostra se-

ca de colágeno.

Uma comprovação de que o aumento da piezoele-

tricidade está diretamente relacionado com a estabilidade da

inacromolécula, e que é uma sugestão-para trabalhos futuros,

seria a determinação de coeficientes piezoelêtricos para vá-

rias temperaturas, as quais provocariam quebras de ligações

e um provável- aumento nos coeficientes piezoelêtricos.

\i
1

(a)

\
O

( b )

\y
o

Fig. VI.2 - Representação suposta do grupo oxino (II-H)de una
c?.:.-.ada o orupo carbonil (C=0) de outra canada (a) som mole-.
cv.l2 do água (b) com r.olccv.la de Egv.?.. A linha pontilhadae;»
(a) representa o deslocamento dos gi-upos polares.
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A aplicação de iraa tensão mecânica ou tensão

clctrica, respectivamente nos efeitos direto e inverso, pro-

vocaria um deslocamento nos elementos dos grupos,pontilhado na

figura, provocando o efeito piezoelêtrico. No entanto, se for

colocada una molécula de água entre os grupos, Fig. VI.2b ,

c de se esperar que haverá uma diminuição no efeito.

Yannas também discute, em seu trabalho (32),

uma possível variação na simetria, ocasionada por defeitos

reticulares extra-helicoidais, causados pela não uniformida

de da c on t r ação•durante a desidratação.

Devido à característica puragente exponenci-

al, evidenciada pelas curvas da figura V.15 e V.17, dificil_

monte o efeito é provocado somente por este último modelo ,

havendo maior probabilidade de ser pipocado pela união âos

dois efeitos. Isto prende-se ao fato de que a dependência em

termos de uma molécula de água para cada sede de piezoele-

tricidade teria mais caráter de proporcionalidade.

Analisando o efeito da água em colágeno, vê-

se que o comportamento até pelo menos dois e meio por cento ê

completamente diferente, conforme figuras V.ll, V.14 e V.16

Conforme os resultados obtidos, a fase mineral parece rejeji

tar mais a água. Se esta rejeição for em regiões inter-mo-

leculares entre as cadeias, exatamente onde a água colabora

para a estabilização da estrutura do colágeno, seria talvez

una explicação para a parte constante (fig. V.ll) no estági_

o inicial de absorção.

0 fato do coeficiente piezoelêtrico para a-

mostras de osso permanecer inicialmente constante em presen

Ça de água, deve ser devido à xinião do efeito pertinente ao

coi£:,e-iio, com algum efeito provocado pela pai-te mineral. A_s

sin sendo, a parte mineral não contribuiria somente para a
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rigidez <ía amostra, nac contribuiria, do forma significati-

va, para o comportamento elétrico do osso.

A rigidez referida acima, provocada nela a-

patita, talvez seja o motivo principal da diferença eviden-

ciada na tabela V.1, existente entre os coeficientes medi-

dos cm osso e colãgeno nativo.

Para finalizar, pode-se dizer que,sendo o e-

feito piezoelêtrico talvez o cadinho mais certo para a ex-

plicação da transformação de energia mecânica em energia e~

lctvica de sistemas vivos, o munero de trabalhos existentes

é pequeno diante da grandeza do assunto e, assim sendo, o

campo está totalmente aberto para futuros trabalhos. .
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C0i:CLUS'Ó3S

1) 0 método diferencial intei^ferométrico possibi l i ta deter-

minações com precisão de 1 S , O instrumento permite t ra

balhar numa faixa de freçíAencia que vai aproximadamente

de 2 a 100 Hz. O método é altamente repet i t ivo.

2) Os valores dos coeficientes piezoeüétricos medidos, con-

forme tabela V.l , estão de acordo com os. valores biblio-

gráficos ex is ten tes .

3) Confirmou-se quantitativamente a afirmação de Fukada e

Yassv.da (5) de que o efei to piezoelétrico é bem menor em

osso íntegro do que quando descalcificado.

4) Evidenciou-se uma diferença signif icat iva entre os valo-

res dos coeficientes para o colágeno nativo ecolágeno de

osso, talvez provocada pela diferença na estrutura dos

dois colágenos.

5) Encontrou-se uma grande variação de comprimento longitu-

dinal no tempo, provocada por absorção de água. Esta va

riação é bem menor para osso íntegro do que para osso de_s

calcifiçado e colágeno nativo. Variações de comprimento

transversais não foram detectados pelo menos para a or-

dc-m de precisão do interferornetro._Fabry-Perot tradicio-

nal.

6) Mostrou-se um comportamento d i f e r e n t e nas r e s i s t ê n c i a s de
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amostras de osso e colágcno. Correntes superficiais cau-

sr.*n flutuações na resistência de osso em presença de á-

çjua.

7} 0 coeficiente piezoelêtrico diminui exponencialmente em

função da porcentagem de água absorvida pela amostra de

colágono nativo. Supoe-se que esta diminuição esteja di-

retamente ligada à maior estabilidade das cadeias, provo

cada pel? absorção de água, dificultando com isto a o-

rientabilidade do T

8) Para este comportamento do osso em presença da água, po-

de-se sugerir que: a parte "mineral parece rejeitar mais

água, na.s regiões inter-moleculares entre as cadeias, e-

xatamente onde a água colabora (item anterior) para a es_

tebilização da estrutura do colágeno. Isto, tinido ao com

porta-nento da apatita (de origem elétrica) , seria o res-

ponsável pela constância inicial da curva.
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T» m^">r-« íTUROS

1) Considerando que os valores dos coeficientes piezoelétri

cos principalmente d , para osso descalcifiçado, são ne

nores que os de tendão, sugere-se urn estudo experimental

variando a concentração de HC1, para obtenção de osso de^

calcifiçado, para possível verificação das quebras de lî

gações de hidrogênio "Cross links".

•

2) 0 mesmo trabalho sugerido no item anterior poderia serre

petido com aldeídos.

3) Verificar o corriportamento do efeito piezoelétrico logo _a

pôs- a aplicação de um campo polarizante, ou seja, após a

introdução de eletretos em biomateriais. Isto prende- se

ao fato de que, estes biomateriais possam mostrar piezo-

eletricidade induzida por eletretos independentemente da

piezoeletricidade normal.

4) Determinar coeficientes piezoelétricos para várias tempe

raturas, mostrando com isto o possível aumento do coefi-

ciente piezoelétrico com as quebras de ligações de hidro

gênio para colágeno e osso» Lim e Shamos (17) afirmam que

a maioria das ligações de hidrogênio são quebradas acima

de 1002C.
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