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CONTRIBUIÇÕES ORIGINAIS DA PRESENTE TESE:

1. Desenvolvimento de um método de grande precisão e

sensibilidade e de fácil construção e operação, para

as medidas simultâneas dos coeficientes piezoelêtricos

e das correntes de condução e polarização.

Este eletrometro suplementa um interferômetro

diferencial previamente desenvolvido neste Laboratório

para medidas doe coeficientes da piezoeletricidade e

da eletrostricção.

Estes instrumentos são apresentados nas pastas III A

e III B e no apêndice II.

2. Descoberta e explicação de um novo efeito piezoelétrico

induzido pela corrente. A demonstração do efeito é

apresentada na parte IV B nas medidas da piezoeletricidade

da gelatina, e analisada teoricamente na parte II D.

Este novo efeito da piezoeletricidade induzida pela

corrente foi descoberto logo depois do nosso

trabalho na piezoeletricidade induzida pelo campo

elétrico foi submetido para a publicação (Ver

Referência 17).

3. Medidas do efeito da água na piezoeletricidade

intrínseca na cartilagem articular. Na temperatura

ambiente, água reduz a piezoeletricidade numa maneira

semelhante do efeito em osso e colágeno, previamente

medidas em nosso laboratório (Ver Referência 8).

Nas temperaturas maiores do que 40°C, a água aumenta

a piezoeletricidade. Esta observação é original nesta

tese, portanto sem explicação.
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Observações deste novo efeito nas varias temperaturas

revelam uma energia de ligação da água na cartilagem

articular. Os dados aparecem em parte IV A.

Medidas (feitas em colaboração com técnicos e

pesquisadores da Harvard University) da estrutura

da quitina, utilizando raios-X e a microscopia

eletrônica. Estas medidas aparecem no apêndice I.

Medidas do efeito da água na piezoeletricidade da

quitina aparecem na parte IV B.

Uma analise original das relações entre os

coeficientes piezoelêtricos e os parâmetros da

estrutura das proteínas helicoidais (Parte II C).

Embora os dados experimentais ainda não permitem uma

verificação numérica desta análise, ela ajudou em

interpretar as observações da piezoeletricidade nc

colãgeno, quitina e queritina.

0 item 2, foi comunicado no International Simposium

on Electret5 and Dielectrics, em São Carlos, setembro

197S, e seria publicado logo depois da defesa desta

tese. ftem 3 e alguns aspectos do item 4 também

serão publicados.

A pesquisa em andamento esta concentrada na melhor

preparação das amostras e controle da hidratação para

aproveitar a analise no item 5, e conseguir explicar

o efeito da ãgua na piezoeletricidade dos

biomateriais (item 3).
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PIFZCVLF.CTRIC F.FFF.CTS IN RI0MATFR1AI.S

Robert Lee Zimmerman, Instituto de Física e Química .de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos-SP
Rrasil.

ABSTRACT: Precision methods have been developed for the

simultaneous measurement of the complex pj_ozoe 1 e_ctri_£

stress constants and the electric conduction and

polarization currents. Samples of Collagen, keratin, and

chitin are prepared and measured in such a way to

op t i m i z e the determination of the position and orientation

of the electric dipole moments. The temperature and the

hydration state of the samples arc varied during the

measurement of the piezoelectric constants in an effort

to understand the role of water in biological material.

Above 40 C , lhe inherent piezolectricity is enhanced by

the water of hydration, in contrast to the more easily

understood reduction observed at lower temperatures.

Gelatin, which has no inherent piezoelectricity, displays

a piezoelectricity proportional to the currents of

conduction and polarization. An analysis of the new

effect shows that it is a measure of the variation of

the resistivity with deformation (dp/dS - p) in the same

way that the electric field induced piezoelectricity is

a measure of the variation of the dielectric constant

with deformation (dhc/dS + K ) . Both are sensitive to

electric dipole relaxation effects.
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F.FEITOS PIEZOELETRICOS EM BIOMATERIAIS

Robert Lee Zimmerman, Instituto de Física e Química de
São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos-SP
Brasil.

RESUMO: Métodos precisos foram desenvolvidos para a

medida simultânea dos coeficientes complexos piezoelétricos

da tensão e as correntes elétricas de condução e

polarização. Amostras de colágeno, queratina e quitina

são preparadas e medidas no modo de optimizar a determinação

da posição e da orientação dos dipolos elétricos. A

temperatura e a hidratação das amostras foram variadas

durante as medidas dos coeficientes piezoelétricos para

tentar entender o papel de água nos biomateriais. Acima

de 40 C, a piezoeletricidade intrínseca aumenta com

hidratação, em contraste com a redução mais fácil de

entender ã temperatura ambiente. A gelatina, que não

tem piezoeletricidade intrínseca, demonstra uma

piezoeletricidade proporcional as correntes de condução

e polarização. Uma análise deste efeito novo mostra que

ele é uma medida da variação da resistividade com a

deformação (dp/dS - p) no mesmo modo que a piezoeletricidade

induzida pelo campo elétrico é uma medida da variação

da constante dielétrica com a deformação (di</dS + K) •

Ambos são sensíveis aos efeitos da relaxação dipolar.



I. INTRODUÇÃO •

Como muito materiais cristalinos inorgânicos,

materiais biológicos podem ser piezoelet ri cos; isto é,

deformações elásticas são linearmente acopladas aos

dipolos elétricos permanentes na substância. A

quantidade o disposição das moléculas polares, como

água, nos biomateriais modifica esta piezoelctricidade,

além das outras propriedades. 0 objetivo dest tese é

de analisar os princípios e demonstrar experimentalmente

a maneira pela qual o estudo de propriedades piezolétricas

pode determinar o tamanho e a orientação dos dipolos

elétricos permanentes nos biomateriais, inclusive os de

água ligada em moléculas biológicas.

Como um exemplo, consideramos uma substância

que tem um momento dipolo elétrico tie 1 dcbye (um par

das cargas eletrônicas contrárias, cada uma igual a
-191.6 x 10 ' coulombs, separadas pela distancia de 1

Angstrom, (1 A = 10 metros), em cada célula unitária

de dimensão 10 S. Para tal material o coeficiente

pi czoelctrj co de deformação pode .ser da ordem de

grandeza de 10 coulombs/m (comparado com o de (1 )

quartzo 140 x 10 coulombs/m ). Portanto uma (?)

deformação de 1% induziria uma carga elétrica de 10~

coulombs/m na superfície da substância, e para taxas

típicas de deformação (1%/segundo para tensões humanas

3. F. Fumada, J. Phys. Soe. Japan 10, 149 (1955)

2. W. C. fady, Piezoeletricity (^acGraw Hill, 1946)



durante uma passada normal) da ordem de 10 ° coulombs/

segundo-m" seriam gerados. Ksta deformação, como a

maioria das deformações nos sistemas biológicos, e

aplicada durante muito mais tempo que o tempo

característicos dado pelo produto da resistividade
- 3 ' - -

elétrica p e a permi t ividade elétrica F: (pz - 10 a (.. •)

10 •* segundos), estas cargas piezoel étr icas seriam

apresentadas à impedancia elétrica muito mais resistiva

do que capacitiva, c nenhum campo elétrico seria

produzido, mas sim uma corrente elétrica de 10

amperes/m . Rsta corrente é mais que suficiente para

influenciar a taxa de crescimento, fornecer

realimentação elétrica para controle e sensorcamento, e

preencher outros papeis considerados na mediação elétrica

em biologia.

O coeficiente da piezoeletrícidade de deformação

de 10 ' coulombs/m utilizado neste exemplo, e da ordem

de grandeza dos observados nos polímeros biológicos,

tais como colageno.

Biomateriais raramente tem os dipolos elétricos

alinhados ao longo de uma so direção. Porém em alguns

casos, tais materiais existem, ou podem ser produzidos. (-' )

Substâncias com uma polarização elétrica (densidade

volumétrica de dipolo momento elétrico) permanente

unidirecional, necessariamente seriam piezoeletricos.

3. B. Posemberg and ¥.. Postow, "Semiconductivity in
Proteins and Nucleic Acids", Experimental Methods in
Biophysical Chemistry (Fd. Claude Nicolau, John Wiley,
1972)

h B. Gross, Hectrets fN°rt"h-Ho] land, to be published,
1976)



Este estado de polarização permanente é chamado

elctreto.

íím princípio, o exemplo considerado acima pode

ser um elctreto com uma polarização permanente de

10 ' coulombs/m , c teria necessariamente um coeficiente

de piezocletricidade de deformação do 10~' coulombs/m .

Independentemente da presença de deformações mecânicas,

esta substância teria um campo elétrico interno permanente

da ordem de 10~3/eo = IO
8 volts/m fco=8.85 x 10~12farads/m

é a permitividade elétrica do vácuo), um campo difícil

de imaginar num sistema biológico. De fato, os dipolos

elétricos permanentes dos sistemas biológicos estão

incorporados nas moléculas poliméricas helicoidais de

tal forma que a densidade volumctrica da polarização e

os campos elétricos médios são aproximadamente nulos, fi

por este motivo que piezoeletricidade nos biomateriais

manifesta-sc principalmente durante uma deformação de

cisalhamento, a única deformação na qual moléculas

helicoidais se deformam de tal maneira que os dipolos

elétricos gerariam um campo elétrico médio não nulo.

Deformações de cisalhamento induzem as cargas que

constituem a piezoeintricidade calculada no exemplo

acima.

Alguns casos existem, de proteinas fibrosas

tais como queratina (cabelos, chifres, penas, escamas),

que tem dipolos elétricos permanente que não tem uma

média exatamente nula ao longo de uma direção,

normalmente a direção de crescimento. Neste caso, sim,

existe um campo elétrico permanente residual, e a

piezoeletricidade pode ser observada pela simples tensão

axial, além daquela de cisalhamento. Para estas

substâncias, um outro fenômeno é observado quando a



temperatura e aumentada acima do valor para qual a

estrutura helicoidal desmonta-se, ã chamada temperatura

de desnaturação. Na temperatura de desnaturação, a (S)

substancia libera a carga de polarização. A corrente

elétrica que resulta, chamada a corrente de

despolarização termicamente estimulada CDTH, pode ser

integrada a fim de medir a polarização original. A

medida do COTE cm biomateriais c um importante método de

investigar a densidade e energias de ligação dos dipolos

elétricos permanentes ou induzidos. Esta técnica foi (6)

aperfeiçoada neste Instituto e será citada nesta tese.

Ambas a CDTE e a piezoelet ri cidade estão

determinadas pelo tamanho, orientação e densidade dos

dipolos elétricos na substância, porem, a determinação

experimental destes, não identifica sem ambigüidade o

local nem a estrutura molecular tios dipolos. fA maioria

dos biomateriais comuns, até agora tem eludido, mesmo

uma análise parcial, da estrutura molecular detalhada

por qualquer experiência, física ou química). Portanto,

mesmo faltando conhecimento completo da istrutura, um

sistema complexo pode ser investigado fazendo medidas

comparativas da corrente de despolarização e de

piezoeletricidade no sistema antes e depois de alterações

conhecidas. Também compostos mais simples podem ser

extraídos quimicamente, formas cristalinas não nativas

5. H. Fukada, R. L. Zimmerman, and S. Mascarenhas,
"Dcnaturation of Horn Keratin Observed by Piezoe-
lectric Mesaruments", Riochem. and Biophys. Res.
Comm. 62, 415 (1975

6 Sergio Mascarenhas, "The lilectret Effect in Bone
and Biopolymers and the Bound Water Problem", Ann.

N.Y. Acad. Sci. 238, 36 (1973)



podem ser preparadas e estudadas, e polímeros sintéticos

podem ser estudados para analogias. Cada uma destas

técnicas foi empregada na pesquisa citada nesta tese,

Finalmente, o efeito da agua-bioiógica naturalmente

presente, que pode ser reversivelmente tirada e recolocada

é investigada per se.

Moléculas de água estão ligadas de maneira

sistemática a todas de moléculas biológicas. Um dos

problemas biológicos mais estimulantes o atualmente

pesquisado trata da posição, energia de ligação,e papel

destas moléculas de ãgua.

Existe acordo geral que CÍM cerca de 10°& da ãgua

por peso • ••ia ligada is moléculas biológicas de tal

maneira que não tem 1iberdade de se movimentarem a

temperaturas normais, senão para algumas rotações

limitadas. Sendo que água tem um momento dipolo elétrico

de 1.84 dcbye para cada molécula, e um coeficiente

dielétrico correspondentemente alto K = 80, é esperado

que ãgua ligada aos biomateriais deva alterar

profundamente as propriedades elétricas. listes efeitos

profundos estão sendo observados.

Por exemplo, o aumento oxponericial de 10 décadas

na condução elétrica observada nas proteinas hidratadas (?)

de 101 a 50°ô provavelmente e devido a redução da energia

de ativação pelo aumento da constante deletrica que

acompanha esta hidratação.

A carga de polarização armazenada no estado de

cletreto, facilmente induzida cm quase todos os biomateriais,

é grandemente aumentada pela hidratação. A maior parte

da corrente de despolarização termicamente estiirtulada é



da água de hidratação, cujas energias de ligação (0,2 e (' )

0,45 e V) são determinadas pelas temperaturas nas quais

os eletretos induzidos na água são descarregados.

A ressonância magnética nuclear de protons (RMN) (7/

devida ã água de hidratação no colágeno indica que a

água é ligada entre si em cadeias, talvez acompanhando

a estrutura helicoidal do colágcno..

F: finalmente, a piezocl et r i c idade inerente aos

biomateriais c alterada pela hidratação, diminuindo a ('' /

piezoeletricidade na temperatura ambiente, mas aumentando

a piezoelctricidade em temperaturas mais elevadas. Para

as substâncias hidratadas, correntes elétricas causam

uma piezoeletricidade induzida interessante.

Piezoeletricidade induzida pela corrente pode ser mais

importante "in vivo" do que piezoeletricidade inerente

do mesmo material seco e em "in vitro".

" V-' Este trabalho e limitado aos efeitos de

piezoeletricidade e a .le pendência destes com a estrutura

molecular, estado de hidratação, c o estado de eletreto.

Referências serão feitas âs medidas de condutividade

elétrica, ressonância magnética nuclear, e corrente de

despolarização termicamente estimulada, quando elas

combinadas com as medidas de piezocletricidade ajudam o

entendimento das estruturas biológicas, aqui limitadas

a queratina, quitina e colageno nas diversas formas.

7. B.M. Fung, J. Witschel, Jr., and L. I,. McAmis, "The
State of Water on Hydrated Collagen as Studied hy
Pulsed NMR", Piopolymers 13, 1767 (1974)

R- Thomaz Ghilardi Netto and Robert I,ee Zimmerman, "Fffect
of Water on Piezoelectricity in Pone and Collagen",
Biophysical Journal IS, (1975)



Na Secção 11, a seguir, as dcf.iniçocs básicas

de eletricidade, olasticidadcs c piczocletricidade estão

apresentadas de maneira que as suas aplicações aos

biopolímeros são simplificadas.
I

Piczoelctricidade c tratada para incluir certos

efeitos de segunda ordem, que dominam cm matérias amorfas.

Estes efeitos foram observados 'pela primeira vez neste

Instituto e reportados pola primeira vez aqui.

Na Secção III, os métodos experimentais são

apresentados. Alem de medidas rotineiras de condutividade,

corrente de despolarizaçao termicamente estimuladas e

de hidratação, foram utilizadas na difração de raios-X

e de elétrons nas verificações importantes da estrutura

e orientação da quitina nas amostras nativas. Descrições

são apresentadas de um i ntcrf erometro ótico diferencial in-

utilizando um laser e um eletrometer diferencial que

medem, respectivamente, o efeito inverso e o efeito

direto de piezoeletricidade. Ambos os instrumentos foram

construídos neste Instituto.

Na Secção IV estão apresentados os resultados

experimentais das medidas de piezoeletricidade na

queratina, quitina, e do colãgcno e as suas derivas. Os

resultados são discutidos na Secção V.

Os apêndices apresentam detalhes suplementares

sobre as estruturas dos biomateriais, e sobre a construção

do clctrometro diferencial.

Thona? fibilardi Netto e Robert T,ee Zimmerman, "Dife-
rential Perot-Fabry Interferometer", Anais da Acade-
mia Brasileira de Ciências 47, (107 5) ~



8

II. TEORIA

A. Definições Básicas

O formalismo da piezoeletricidade pode ser

reproduzido a partir dos textos excelentes como o de

Cady, mas tais tratamentos são feitos com mais (2)

generalidade que a necessária, e ainda falta o tratamento

de uns efeitos físicos, tais como eletrostricção, que

devem ser apresentados junto com a piezoeletricidade

para se compreender os efeitos eletro-mecânicos nos

biomateriais.

As convenções nos símbolos e nas dimensões são

mostradas nas equações independentes elétricas e

mecânicas

P = nE coulombs/m 1

S = sT m/m 2

onde a polarização, ou densidade volumêtrica do momento

dipolo elétrico P, e a defor lação mecânica S, estão

relacionadas ao campo elétrico E volts/m e a tensão

mecânica T newtons/m, respectivamente. A susceptibilidade

elétrica n farads/m é relacionado ao coeficiente

dielétrico

11 = e~(Ka ~ !) farads/m,

£Q = 8.85 x 10~
1 2 farads/m

- - 2 -
0 modulo elástico s (m /newton) e, para substancias

isotrõpicas, o recíproco da rigidez elástica c(newtons/m ).

Estas equações definem os coeficientes elétricos



e mecânicos comuns operacionalmente. Nota-se que n e

definida numa amostra sem forças mecânicas (amostra

livre) e s c definida numa amostra sem campo elétrico

(amostra em curto circuito). Estas qualificações são

importantes nas amostras piezoelctricas, onde amostras

não em curto circuito são mais rígidas, por exemplo.

0 leitor deve lembrar-se que existem três direções para

a aplicação do campo elétrico, e três direções para

aparecer i\ polarização, fazendo necessários 9 coeficientes

na equação 1, dos quais 6 coeficientes podem ser

independentes em algumas substâncias.

Rl V-2 F'3

pi n n ni2 ni3

P2 n21 n22 n23

P3 ri31 n32 n33

onde o primeiro índice refere-se a direção na qual

aparece a polarização, por causa do campo elétrico

aplicado na direção significada pelo segundo índice.

Convenientemente 1, 2, 3 = x, y, z.

0 aparecimento de todos estes coeficientes e a

conseqüência das peculiaridades da estrutura molecular

que causam os dipolos elétricos de aiinharem-sc, ou de

serem induzidos, nas direções alem das do campo elétrico.

Nos materiais que não ha vínculos do alinhamento dos

dipolos elétricos, o material é eletricamente isotropico,

e somente n-i-i = n^? = "33 s^° diferente de zero.

Do mesmo modo, existem seis deformações,



2 0

dilatações no longo dos três eixos e cisalhamento em

volta destes três eixos, para cada uma das seis forças

mecânicas aplicadas, tensões ao longo, e cisalhamentos

em volta de cada um dos três eixos. Portanto, substâncias

anisotropicas, que tem vínculos internos assim que se

deformam nas direções além das direções das forças

aplicadas, tem 6 x 6 = 36 coeficientes elásticos, 21

deles independentes em algumas substâncias.

Tl T2 T3 T4 T5 T6

51 sll S12 S13 S14 S15 S16

52 S21 S22 S23 S24 S25 S26

53 S31 S S32 S33 S34 S35 S36

54 S4i S42 S43 S44 S45 S46

55 S51 S52 S53 S54 S55 S56

S6 S61 S62 S63 S64 S65 S66

Estas relações, mostradas em (4) e (5), valem para todas

as substâncias, gasosas, líquidas e sólidas. A ordem

nos estados líquidos e sólidos causa os vínculos

direcionais de polarização elétrica e a deformação

mecânica que necessita a notação tensorial para s e \\.

Porém, os coeficientes ainda são apenas constantes de

proporcionalidade expressando relações físicas lineares

facilmente entendidas entre as forças mecânicas e elétricas

e as suas deformações mecânicas e elétricas.

Do mesmo modo, é fácil entender que os dipolos
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elétricos permanentes no material, podem ser alinhados

numa direção nova quando o material é sujeito a força

mecânica T. Este alinhamento novo causa uma nova

polarização P, mesmo que o campo elétrico aplicado seja

zero (amostra em curto circuito):

P = dT, ou d = dP/dT. 6

Esta relação linear expressa o efeito direto

piezoelétrico. 0 coeficiente d e chamado o coeficiente

de piczoeletricidade de tensão.

Conversamente, a imposição de um campo elétrico

E numa suhstância com dipolos elétricos permanentes

deformará a substância devido Es forças elétricas agindo

nestes dipolos, mesmo que não tenha forças mecânicas

(amostra 1ivre):

S = dE, ou d = dS/dE. 7

Este efeito é chamado o efeito inverso de

piezoeletricidade, por motivos históricos. A igualdade

das constantes proporcionais d nos efeitos de

piezoeletricidade ê uma conseqüência da conservação da

energia.

Outros coeficientes piezoeletricos podem ser

utilizados ocasionalmente, notavelmente relacionando-os ã

polarização P que resultará de um deformação mecânica S

P = eS, ou e = dP/dS 8

onde e é chamado o coeficiente de piezoeletricidade

de deformação. Evidentemente

d = es 9



relaciona os dois coeficientes de piezoeletricidade

através do módulo de elasticidade s = dS/dT.

Figura 1 - Definição dos coeficientes elétricos de

elasticidade e de piezoeletricidade.

A figura 1 apresenta a parametrização entre as

variáveis independentes R e T às deformações que

resultam deles P e S.

Não como n e s, que tem valores não nulos em

todas as substâncias, muitas substâncias não tem

piezoeletricidade alguma. Valores não nulos dos

coeficientes d e e dependerão da substância, havendo

momentos dipolos elétricos permanentes capazes de



acoplar os campos de força mecânica e elétrica. Mais

ainda, estes dipolos não devem ser caõticamente orientados;

ou o acomplamento eletro-mecânico teria uma media nula.

Biomateriais tem moléculas poliméricas altamente

organizadas ein fibras e membranas, e quase sempre são

esperadas de se comportarem como piezoeletricas.

Os três componentes de P, e as seis componentes

de T, necessitam que d ( e e) tenham .3 x 6 = 18

componentes, as quais podem ser organizados na matriz

Tl T2 T3 T4 T5 T6

10

Pl dll d12 d13 d14 d15 d16

P2 d21 d22 d23 d24 d25 d26

P3 d31 (132 d33 d34 d35 d36

onde 1,2,3 = x,y,z e 4,5,6 se referem ao cisalhamento

em volta das direções x,y,z.

As forças são consideradas positivas, no caso

da T.. T_ T-, quando agindo para aumentar as dimensões

nas respectivas direções. T, TV T, são positivas quando

agem para aumentar a dimensão ao longo da linha 45° no

primeiro quadrante dos eixos complementares. Deformação

positiva resulta de força positiva. A figura 2 ilustra

a nomeclatura e convenções. Nota-se que as forças

mecânicas T estão aplicadas em pares de tal forma que

não haja translação nem rotação. Nota-se também que os

sinais algebricos diferem trivialmente dos de Cady, que ('•}

usa a convenção antiga da teoria de elasticidade em que

deformações positivas resultam de forças negativas

(dilatação e positiva, mas tensão é negativa).



Os exemplos da figura 2 ilustram as direções

típicas dos biomateriais .

Membranas e fibras, nas quais apenas a escolha

do eixo z e iinica, permitem uma simplificação obvia dos

coeficientes piezoeletricos. A figura 3 mostra como

uma rotação dos eixos permite uma simplificação dos

efeitos do cisalhamento. Um raciocínio semelhante

mostra que os outros coeficientes do tensor são nulos

ou são iguais em pares:

0

0

d31

0

0

d31

0

0

d33

d14

d15

0

d15

"d14

0

0

0

0

11

F', .;'• "
Exeaplaa das polarizações positivas quo resultam dao forçaa p ^
V I I . Cada un da» coeficientes piezaletricoa nestas oxemplos serie
um numero poaltívo de Coulombs/Newton*



If,

Biomateriais são quase sempre anisotrõpicos; as

suas propriedades direcionais sendo essenciais as suas

funções. Felizmente, para a determinação dos coeficientes

piezoeletricos, a sua estrutura molecular e a sua

z

r "P2

- r . . • i 1 j • : c -

organização em fibras e membranas permitem rápida

identificação dos valores nulos nos coeficientes

piezoeletricos. A determinação experimental dos valores

não-nulos, com um conhecimento suplementar da composição

e estrutura servem para definir completamente o valor e

a orientação dos momentos dos dipolos elétricos.
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B. Piezoeletricidade e Corrente de Despolarização

A corrente de despclarização termicamente estimulada

(CDTE) se refere a corrente induzida pelos dipolos cuja

orientação ê perdida durante um aumento de temperatura

de uma amostra ligada a um medidor de corrente de baixa

impedância.

A orientação original dos dipolos na amostra

pode ser induzida por um campo elétrico externo, chamado

o "campo de polarização", ou a polarização pode ser uma

conseqüência natural do processo de biogenese. Na

primeira hipótese, o procedimento 5 primeiro de alinhar

os dipolos com um campo de polarização, aplicado ã

temperatura suficientemente alta em que os dipolos são

livres; a seguir abaixar a temperatura com o campo ainda

aplicado. Uma vez que os dipolos estão imobilizados, o

campo é desligado, e o medidor da corrente ê ligado.

A medida procede quando a temperatura ê aumentada. 0

máximo da corrente corresponde a temperatura necessária

para reorientação dos dipolos, as temperaturas de

desnaturação ou decomposição química, temperaturas de

transição de vidro, e efeitos semelhantes.

Quando dipolos alinhados estão naturalmente

presentes na substância, correntes termicamente

estimuladas aparecerão quando uma amostra for aquecida

suficientemente para desorientar estes dipolos.

ü estado polarizado da matéria, qualquer que seja

a maneira de originá-la, c chamado o estado de cletreto.

Quando a substância e eletretizada artificialmente com

um campo elétrico externo, uma corrente de polarização

pode ser medida ã temperatura constante, uma vez que os
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dipolos abandonam as suas orientações previas, e assumem

novos alinhamentos de acordo com a direção do campo

aplicado.

Devido ao fato de que as correntes de polarização

dependem do estado de elctreto, o estado com dipolos

elétricos permanentes, exatamente o estado necessário

para a piczoclctricidade, piezoeletr^cidadc estaria

sempre presente nas amostras eletretizadas. 0 inverso

não é verdade. Piczoclctricidade pode existir em um

material que não mostra a corrente de despolarização

térmica, se os dipolos elétricos nos seus estados de

orientação, dão um momento dipolar total nulo. Muitos

destes exemplos poderiam ser encontrados nas substâncias

biológicas poliméricas helicoidais e ziguezagucantes

onde os dipolos arranjar-se-iam numa maneira radial ou

zigue-zague que dá piezoeletricidade mas nenhum momento

dipolo médio. Quartzo, com jogos dos dipolos cancelando-sc

em cada célula unitária mostra piezocletricidade, mas

não é inerentemente um eletreto.

C mais fácil entender a relação entre as

correntes da despolarização e piczoeictricidadc para uma

substância na qual os dipolos elétricos óu estão induzidos

ao longo da direção do campo elétrico nurna temperatura

elevada, c imobilizadas naquela direção decrescendo a

temperatura, ou existem naturalmente ao longo de alguma

direção. Seja qual for a origem destes dipolos,

haveria uma certa densidade do momento dipolo P dentro

desta substância em alguma direção. Aquecendo este

material entre eletrodos perpendiculares àquela direção,

devolverá os dipolos ãs suas orientações originais

caóticas, induzindo uma carga elétrica a passar de um

eletrodo para outro. A carga total é numericamente



igual a componente da polarização original F

multiplicada pela área A da amostra. Portanto:

P-A = / i dt 12

A figura 4 mostra esquematicamente uma medida do

CUTE para uma amostra com um componente de polarização

residual P perpendicular aos eletrodos.

A dependência da corrente com a temperatura

permite deduzir as barreiras energéticas para

despolarizações dos dipolos na substância. Outros

detalhes das correntes da despolarizaçao termicamente

estimuladas estão tratados na 1 H •.-vaí-ra. ((

I* 1 V ' ^

Circuito e criostato para a medida de correntes de depolarizaçao -
(TSOC). Uma amostra cam uma polarização persistente esta coloca-
da entre elotrodos paralelos ligados a um nanoampsrimBtro de baixa
impedância. Suando a temperatura aumenta, os dipoloa perdem ao
suaa orientações e uma corrente positiva aparece na direção indica,

de. A carga total J i d t a e r i a i 9 u a l a 0 Produto PA' o n d e p a ° ~
componente da polarização originalmente perpendicular aos sletro -
doa, e A é a áraa da amostra.



Quando um eletrcto ê deformado, as densidades

do momento dipol;r modificam-se e a carga de

piezoeletricidade aparece. Se uma amostra for alongada

na direção do alinhamento dos dipolos, a densidade de

dipolos decresce e uma carga negativa c induzida a

movimentar-se naquela direção, manifestando ura coeficiente

de piezoeletricidade de deformação negativo. A figura

S define a experiência.

A figura 5 mostra um medidor da carga de baixa

impedância ligado para medir a carga que 5 induzida a

movimentar-se quando uma amostra polarizada ê alongada

F'
Egquama para a mndida^de um cooficicntc piezelétricc. D eletrome
tro^E mede a carga elétrica induzida quando a amostra polarizada ~
esta deformada. A carga da polarização FA diminui-ae quando a
amostra esta esticada, tanto por causa da diminuição da área A ( e
feito Poisson) quanto por causa da diminuição da densidade dos dT
polos elétricos P. \'o taxto, mostramos que o coeficiente da pie~
2elotricidariB e = -P Coulorabs/m".
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na direção de polarização. Se o número total dos

dipolos N na amostra e os seus momentos dipolos p são

constantes, a polarização P = pN/Az coulombs/m . 0

movimento da carga dQ induzida pela deformação seria

devido a mudança de P«A. Ambos P e A mudam-se. Se

P*A decresce a carga negativa seria induzida a movimentar-se,

portanto:

dQ = d(PA)

= d(Np/z) 13

= -Np/z2dz.

Para a deformação S = dz/z, a carga dQ induzida de

passar o eletrometer, definindo o coeficiente de

piezoelctricidade de deformação

e = dQ/SA coulombs/m2 14

totalmente determinada experimentalmente. Combinando

a relação entre o coeficiente de piezoeletricidade

experimentalmente determinado e a polarização interna

e = "Np/z2 dz

A dz/z

= -Np/Az 15

= _p

Este resultado surpreendentemente simples mostra que

os resultados das duas experiências implicadas nas

equações 12 e 14 dão o mesmo número, c que um eletreto

5 necessariamente piezoelétrico.



Ka prntio?', d vino c- , c medido, sendo que e

experimentalmente mais fácil aplicar uma força do que

uma deformação. Porém os dois coeficientes estão

relacionados pelo modulo de elasticidade (equação 9), e

uma relação igualmente simples existe entre o

coeficiente da piezoeletricidade da força d

experimentalmente determinada c o valor do CDTli para a

polarização residual P.

Os componentes da polarização residual P podem

ser determinados pelas três medidas ortop.onais do CUTE,

ou pelas três medidas dos coeficientes da

piezoeletricidade. A relação simples dada na equação

15 é verdadeira para cada componente.

Porem, existem distribuições dos dipolos elétricos

em substâncias inerentemente piezoelétricas que não dão

uma polarização média, e não dará corrente de despolarização

térmica. Apenas a medida dos coeficientes da

piezoeletricidade pode determinar o tamanho e a orientação

destes dipolos elétricos.

A próxima secção mostra como ê feita esta determinação

para um biomatcrial típico, como colágeno, que tem moléculas

helicoidais numa estrutura fibrosa.



C. Coeficientes Piezoelétricos nas Biomateria;n

Se for possível extrair dos organismos vivos, os

biomateriais, purificados, e reconstituídos nos cristais

únicos suficientemente grandes para serem submetidas às

medidas dos coeficientes de piezoeletricidade,

elasticidade,dielétricas, e outros coeficientes físicos,

elas seriam tratadas como atualmente são tratados os

cristais inorgânicos. Eixos das coordenadas seriam

escolhidos, apropriados â simetria cristalina, e os

diversos coeficientes seriam procurados nas direções

onde eles seriam esperados de não serem nulos. Em

alguns casos raríssimos, cristais biológicos tem sido

feitos nos tamanhos demonstrãvcis, mas para todos os

fins práticos, cristais únicos ainda não estão

disponíveis nos tamanhos üteis para medidas elétricas

na maioria dos biomateriais, muito menos para materiais

complicados como colãgcno e quitina.

Amostras de biomateriais para medidas

piezoelétricas podem ser escolhidas de três fontes

convenientes: do material nativo, onde pureza adequada

e alinhamento molecular 5 verificável; dos análogos

sintéticos, usualmente dos polímeros comerciais, cuja

estrutura molecular e cristalina são conhecidas, e dos

derivados do material nativo, purificado e precipitado

com diversos graus de alinhamento molecular.

Uma característica comum de todas estas amostras

é a ausência das três direções ditintas distinguíveis

dentro da matéria. Se não for amorfa (nenhuma direção

distinta), os materiais geralmente tem uma só direção

distinta, todas as direções perpendiculares sendo



Índistinguiveis. Normalmente a direção única está ao

longo da direção da fibra, ou perpendicular a uma

membrana.

Esta di-dimensionalidade comum dos biomateriais

reduz o número dos coeficientes elétricos, elásticos, e

piezoelétricos. 0 tensor piezoelétrico, por exemplo,

tem muitos componentes com valor nulo, e alguns

componentes em pares com valores iguais. Os zeros e

igualdades são fáceis identificar se as direções

equivalentes estão identificadas.

Procedemos aqui a mostrar quais coeficientes

piezoelétricos são não-nulos para os dois casos ideais:

polarização uniforme numa direção, parcialmente tratada

na secção anterior; e os momentos de dipolos

uniformemente distribuídos em volta das moléculas

helicoidais de tal modo que o momento dipolo médio é

zero. Estes casos correspondem aos biomateriais reais,

individualmente ou cm superposição.

1. Polarização Uniforme P numa direção:

A figura 6 mostra uma deformação típica num

material na qual duas direções, x e y, são Índistinguiveis

Não mostrado é o caso de uma extensão na direção z,

tratado na secção anterior, na qual uma redução da

densidade do momento dipolo elétrico P induz uma carga

negativa. Citando já o resultado da análise prévia.

c, = -P, coulombs/m 15

A figura (>a mostra a situação quando a mesma amostra c

gad.i ii.i dircian perpendicular de po I ,i r i zaçao . Outra
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Figura 6

A piezeletricidade que resulta das deformações T_ e T, numa subs
tlncia polarizada na direção P,. Em (a) uma carga positiva estiT
induzida na direção z devido ao aumento da densidade da polariza
ção e devido ao efeito Poisson. Em (b) uma carga positiva e t F
induzida na direção y devido a reorientaçao da polarização.



vez, uma deformação positiva reduz a densidade do momento

dipolar, e uma carga negativa seria induzida a

movimentar-se num curto circuito.

dQ = d(Pxy)

= dfP^xyz/z) 10

= -(P3xy/z)(dz/dy)dy

onde a deformação S- = dy/y,tinha sido feita de modo

que o número total dos dipolos P^xyz é" constante.

A carga de polarização aparece na direção z, e

de acordo com a convenção para os índices, o coeficiente

de piezoeletricidade de deformação envolvida 5:

-P xy/z (dz/dy) dy
c = -^

xy dy/y

= -P3 (dz/z)/(dy/y) 17

C32

onde entra a razão de Poisson o~? = (dz/z)/(dy/y) , a

deformação na direção z que resulta de uma deformação

aplicada na direção y.

Semelhantemente, deformação de cisalhamento em

torno da direção x, S. = dy/z causará uma carga de

despolarizaçao induzida na direção y devido a reorientação

dos dipolos naquela direção. A figura (ibmostra uma força

de cisalhamento T^ produzindo uma deformação de cisalhamento

positivo (aumentando a diagonal no quadrante yz positivo).
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liste cisalhamento positivo força a polarização P, a

produzir uma carga positiva a movimentar-se num curto

circuito na direção y.

dq = P3 dxda (dy/z). 18

Utilizando a definição do coeficiente de

piezoelctricidade de deformação, á carga induzida por

unidade de área, dividida pela deformação

e 2 4 = (dQ/dxdz)/S4 li)

A situação ê semelhante para a deformação de cisalhamento

em torno da direção y S, = dx/z, para a qual uma carga

positiva é induzida na direção x para um cisalhamento

positivo, e

e 1 5 - P3. 20

A inspeção revela que apenas os cisalhamentos considerados

(todas menos S,) induzem cargas apenas nas direções

consideradas.

Todas as outras componentes do tensor de

piezocletricidade de deformação (e tensão) são nulos.

Bstes zeros podem ser confirmados por uma analise elementar

utilizando a simetria rotacional do material.

lim suma, para o caso de um material uniformemente

polarizado numa direção, os coeficientes de

piezoeletricidade de deformação avaliados no procedimento

acima podem ser colecionados na matriz



-p

Ü

Ü

3CT31

0

Ü

-P

ü

0

3 Ü 3 1

0

P3

0

3

ü

C

ü

0

ü

21

onde um único símbolo foi usado para o coeficiente de

Poisson a~. = u,2»
 a s direções x e. y sendo

indistinguíveis. Deve-se ter cuidado para não confundir

este coeficiente de Poisson com outras grandezas, tais

como o,,. = O-,, cujos valores são diferentes.

Na primeira consideração, nos preocupamos com a

carga induzida na deformação de cisalhamento devido ãs

deformações que acompanham as outras direções; por

exemplo, um cisalhamento cm torno da direção z fazendo

uma dilatação na direção z, envolveria uma espécie de

coeficiente de Poisson o,^. 0 fato de que não haja

tais razões de Poisson ligando cisalhamentos com deformações

simples, c vice-versa, c uma conseqüência do fato que a

deformação de cisalhamento não altera o volume, para

pequenos cisalhamentos. A matriz dos valores dos

coeficientes de Poisson para um material em geral 5

a12 013

l °23 2 2

°32 1

Para os biomateriais com apenas uma direção

distinguível, a matriz ainda se simplifica mais



a12

a31 °31 X

Devido ao fato de que a direção mecanicamente distinta

é a mesma que 5 molecularmente ou eletricamente distinta,

°12 e ° M n u n c a entram no tensor da piezoeletricidadc

dos biomateriais comuns.

A permutação cíclica dos índices, permite a

rápida avaliação dos coeficientes para as outras

orientações do eletreto original. Porem, c importante

notar que a orientação apropriada da amostra faz com

que todas, menos uma componente da polarização P é igual

a zero, e que qualquer um dos componentes do tensor de

piezoeletricidade de deformação seria proporcional a

polarização, como mostra a equação 21. Ou para dar

ênfase de maneira diferente, o tensor de piezoeletricidade

envolve apenas dois números, P e a .

Na discussão dos resultados experimentais, diremos

mais sobre a relação entre piezoelctricidade e a densidade

dos dipolos elétricos permanentes.

2. Momentos elétricos dipolos uniformemente distribuídos

em torno das moléculas helicoidais alinhadas.

No segundo caso, os dipolos estão orientados em

volta das moléculas helicoidais, tal que não haja um

momento dipolo médio. Neste caso, comum de se encontrar,

aquecendo-sc a amostra acima da temperatura de desnaturação

não se estimulara nenhuma corrente de despolarização.



Porém, piezoeletricidadc existirá em todas as temperaturas

menores do que a temperatura de desnaturação.

listes arranjos helicoidais são naturalmente

encontrados nas moléculas biológicas, tais como as de

colágeno e de queratina. Devido a simetria rotacional,

não é de se esperar qualquer momento dipolar elétrico

permanente médio, perpendicular ao eixo das fibras, ao

longo do qual é suposto que as moléculas helicoidais

estão alinhadas. Porém, podem ser visualizados

momentos de dipolos locais, arranjados em dois

componentes não axiais : um componente radialinente ao

longo da hélice e perpendicular ao eixo, e um segundo

componente tangencialmente orientado na hélice também

perpendicular ao eixo. Um terceiro componente paralelo

ao eixo comporta-se exatamente como P, no exemplo acima,

produzindo as componentes da piezoeletricidade mostrados

na matriz 21. Produz-se também uma corrente de

despolarizaçao termicamente estimulada quando a amostra

ê aquecida, acima da temperatura de desnaturação, de

acordo com a equação 12.

Os outros dois componentes tem uma média igual a

zero, e não dão corrente de despolarizaçao. Podemos

calcular em primeira ordem os coeficientes de

piozocletricidade que estes dois componentes produzem

em tal material. A figura 7 mostra o arranjo dos

dipolos de tamanhos e orientações constantes relativos

â cadeia polimerica que constitui a Jiélice. Quando a

hélice é deformada a orientação destes dipolos

modifica-se, c uma carga piezoclétrica será induzida em

direções não obvias.

A componente radial p , que imaginamos



(a)

(b)

dP

dP

Origem da piezeletricidade numa molécula helicoidal com dipolos
permanentes radiais (a) e tangenciais (b). Um cisalhamento S
reorienta os dipolos e causa uma polarizaçlo dP nas direções in
dicadas ao lado. Sem a deformação a densidade da polarização ê
nula e uma medida da corrente de despolarização termicamente e_s_
timulada daria nulo.



uniformemente distribuída com uma probabilidade uniforme

em cada intervalo angular em volta da hélice, 5

facilmente mostrada como não contribuinte para a carga

piezoelétrica. Isto vale quando a amostra e alongada

em qualquer direção.

Hsta simplificação pode ser abandonada se p é

localizado num resíduo da molécula que por causa de

interferência esterca é forçada nas nova: direções

quando a hélice é alongada. lista possibilidade é

ignorada.

Certas deformações de cisalhamento reorientam

diretamente p e induzem cargas piezoeietricas a

aparecer. A figura 7, mostra uma vista superior da

hélice sujeita a cisalhamento S. em torno da direção x.

A projeção da helice torna-se uma ciclõide e os dipolos

anteriormente dirigidos radialmente para o exterior da

Iiélice na projeção circular, assumem novas orientações,

exemplos das quais são mostrados na figura 7. 0 exame

revela que um momento dipolo médio aparece na direção x,

e o seu valor pode ser calculado pela integração das

contribuições em volta de um ciclo da cicloide

dP = (l/V )/2iTp sen(9 + a)d9 24
x s 0 r

= (l/V )/2TTp {sen0cos(r cos8/R)+cos0sen(r costí/R) }dGs 0 r

onde V e o volume ocupado por uma volta da helice, R é

o raio da hélice. ü parâmetro da cicloide r, definido

na figura 8, c relacionado com a deformação de cisalhamento

S. em volta da direção c o passo s da hêlice



Figura 8

A construção para a integral na equação 24. Um cisalha-
mento S4 leva a projeção da hélice num cicloide e reori_
enta o dipolo p^d9 pelo ângulo a. O pequeno círculo do
raio r é o gerador do cicloide.

S 4 <= 2TÍT/S • 25

V nao esta formulado como o s-nR1* porque cm geral cada

hélice ê colocada numa matriz amorfa arbritariamente

maior que a hélice. 0 empacotamento das helices em

queratina é conhecido, mas não em colágeno. (10, 1] )

0 primeiro integrante c uma função impar e dá

10. R.E. Diclcerson and I. Geis, The Structure and Action
of Proteins (Harper and Row, New Yor1<, 1969) p 38-40

11. Arthur Veis and Leon Yuan, "Structure of the Collagen
Microfibril. A Four-Strand Overlap Model", Biopoly-
mers 14, 895 (1975)



zero, e o outro integra-se aproximadamente como cos tí

dando:

dPj = PrsS4/4irRVs

dirigida na direção positiva x. Ü coeficiente de

piezoeletricidade de deformação assim definido é:

= Prs/4irRVs 26

semeliiantemente

- prs/4irRVs 27

Figura 7c

Construção para determinaçlo da polarização axial que resulta
da reorientação dos dipolos tangenciais através do ingulo
ds/s. Esta polarização contribui para o valor do coeficiente
e33-



igualmente devido a indistinguibilidade das direções

x e y.

Um tratamento semelhante dos dipolos locais

tangencialmente dirigidos e distribuídos com uma

probabilidade uniforme em volta da hélice com um

momento pt por intervalo angular mostra que a deformação

de cisalhamento em torno da direção x dá uma carga

piezoeletrica na direção y, e vice-versa:

e 2 4 - Pts/4irRVs

e15 = P t
s/ 4 7 r HV 29

Notamos aqui que os dipolos p estão definidos positivos

quando acompanhando helices ou levog.ras ou dextrogeras,

p está negativo no sentido retrogrado.

Estes dipolos tangenciais também causam

piezoeletricidade ao longo da direção da hélice, quando

a hélice é alongada naquela direção. Isto porque os

dipolos locais estão constrangidos a seguir mudanças no

ângulo do passo da hélice. 0 aumento do passo s e a

deformação S, estão relacionadas

S3 = ds/s .

0 ângulo através do qual cada dipolo tangencial deve

mudar-se na direção z e igual a S^, portanto:

dP 3 = 27rp t (ds / s ) /V s

e 3 3 = 2 i i p t / V s

onde 2irp ( d s / s ) ê o momento de d ipo lo na d i r eção z por
v o l t a da h ê l i c e induzida pe la deformação. (Figura 7 c . )



Quando o material for deformado ou na direção x

ou na direção y, também a direção z c reduzida na razão

de Poisson a,.,, e o componente axial de polarização 5

reduzido. Os coeficientes piezoeletricos que resultam

são negativos:

C13 = e23 31

0 aspecto final do coeficiente de piezoeletricidade de

deformação, incluindo os efeitos dos momentos de dipolos

elétricos

0

0

radiais

0

0

0

0

P r s

4TTRVS

0

0

.. P r S
0 32

4TTUV,

e incluindo os efeitos dos momentos de dipolos elétricos

tangcnciais p é:

Pt 5

4TTRV.

V

2irpt

ü 33

Se houver um componente axial do momento de dipolò

elétrico distribuído no material, o resultado citado

(Üquação 21) pode ser utilizado diretamente em superposição
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aos outros componentes nas equações (32) e (53). Para

maior uniformidade, os símbolos da equação (21) podem

ser modificados; definimos p_ como o componente axial do

dipolo elétrico por volta da hei ice. Iintão, p~=p V , e
•i a s

equação (21) torna-se:

Ü 0 0 0 -p /Ve 0

0 0 0 p /V 0 0 34

a
V V Vs s s

Os fatores geométricos s, R, V envolvem números conhecidos

para colãgcno, queratina, DNA, c outros biomateriais com (10)

moléculas helicoidais. Observação de três coeficientes

de piezoeletricidade, permite a avaliação dos três

componentes dos dipolos elétricos neste materiais,

inclusive os dois, p e p , que não influenciam as

correntes de despolarização.

* 1?. Herbert R. Wilson, Diffraction of X-Rays by Proteins,
Nucleic Acids and Viruses, (Edward Arnold Ltd. 1974).

11. Diego Carlstrom, "The Polysaccharide Chain of Chitin",
Biochimica et Biophysica Acta 59, 361 (1962)

14. K.M. Rudall, "Chitin and its Association with Other
Molecules", J. Polymer Sei. 2B, 83 (1969)

15. J. V. Yannas, "Collagen and Gelatin in the Solid
State", J. Macromol, Sci. Revs. Macromol, Chem. C7,
49 (19721

16. Kazuo Sutoh aprl HaruhiVo NnHa, "Conformation.al Change
of the Triple-Helical Structure. I. Synthesis of Model
Pept.ides of Collagen by the Solid-Phyase Method",
Biopolymcrs 13, 2385 (1974)



v
D. Efeitos Induzidos

Materiais sem momentos de dipolos permanentes, e

substâncias amorfas cujos momentos dipolos tem orientações

caóticas, não tem piezoeletricidade intrínseca. A

deformação mecânica em primeira ordem, não pode causar

uma separação de carga elétrica, e inversamente, um

campo elétrico não está acoplado com deformações

elásticas. Elctrostricção é um efeito de segunda ordem

pelo qual todos os materiais se deformam proporcionalmente

ao quadrado do campo elétrico.

Porem, todos os materiais exibem uma

. piezoeletricidade aparente relacionada aos efeitos de

segunda ordem devido aos dipolos elétricos induzidos por

um campo elétrico externo constante. (1?)

Para biomateriais, que também tem piezoeletricidade

intrínseca, estes efeitos induzidos são superpostos ã

piezoeletricidade intrínseca. A piezoeletricidade

induzida pelo campo elétrico pode ser mostrada e ser

relacionada ao mesmo efeito quadrático que causa

eletrosticção. Num material amorfo, na qual não haja

efeito eletro-otico linear (polarização proporcional ao

L ) nem piezoeletricidade inerente, pode-se escrever a

polarização elétrica P e a deformação mecânica S como

funções do campo elétrico E e a força mecânica T.

P = nE + 2yET 35

S = sT + Y E
2 36

1?. R. L. Zimmerman, C. Suchicital and F. Fukada, "Electric
Field Induced Piezoelectricity in Polymer Film", J.
Applied Polymer Science If), 1373 (1975)



onde n, s, e Y são a susceptibilidade elétrica com força

nula, o modulo elástico com campo elétrico nulo, e o

coeficiente da eletrostiecão respectivamente. Pelo

reagrupamento da equação , 2y pode ser interpretado

como a dependência da susceptibilidade elétrica na (18)

força T, e pode ser assim medida. Porém para demonstrar

o aparecimento da piezoeletricidade aparente, podemos

fazer duas experiências; uma medida da polarização

elétrica com a aplicação de um campo elétrico E e uma

força variável T, e uma medida da deformação com a

superposição do campo elétrico constante E e um campo

elétrico variável E, muito menor do que E . Assim, o
7 _ 7 7

fator YE e linearizado Y (E + E ) = yE + 2 Y E Q E .

Pelo reagrupamento das equações (35) e (36).

onde os

P

S

coeficientes

= Po

= g

P =o

+ dT

+ dE

nE eo
2

S = YE sao causadas

pelo campo elétrico constante. Os termos lineares

variáveis em T e E são características da piezoeletricidade.

0 coeficiente comum de T e E è o coeficiente da

piezoeletricidade induzido pelo campo elétrico, é

proporcional linearmente ao campo elétrico E

d = 2YE Q. 39

Existe um ponto de vista alternativo, importante

M. Abraham and P. Pecker, Classical Theory of Electri-
city an^ Magnetism (Hafner, 1940) p TS



na intepretação das medidas, parcialmente desenvolvido

na referência 17. Quando uma amostra é" deformada, a

mudança das dimensões e a alteração do coeficiente

dielétrico alteram a capacitância. A alteração da

capacitância pode ser escrita

— = — (KC ) = — C + .K
dS dS ° dS dS

onde C c a capacitância em vácuo dos eletrodos das

mesmas dimensões, e K e o coeficiente diclêtrico.

Sendo que a área aumenta pela fração (l-a,)S e

a espessura da amostra diminui pela fração '"2S> utilizando

as razões de Poisson apropriadas o., e o~-

SC
= C0(l - ax + a2) 41

a variação da capacitância torna-se

•££ = Cn(ôic/6S + ic) 42
6S U

utilizando o fato de que as matérias amorfas tem

a1 = ar

Agora quando um potencial elétrico constante V

for aplicado através da amostra da área A, haverá um

coeficiente da piezoeletricidade de deformação induzido

e = SP = I A
óS A <5S



V
-
A

c
<5S

43

= Ec (SK/SS + <)

e o coeficiente de piezoeletricidade de tensão induzido

d = es = EO(<5K/SS +. K ) S 44

onde s ê o módulo de elasticidade e E o campo elétrico

tf)

vo
lJ

w

21

2

1
0.8

0.6

0.4

0.2-

0.1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I
0.2 0.5 10

electric field (IO volts/meter)

Figura 9

A piezoeletricidade induzida pelo campo elétrico nos po
límeros sintéticos. A inclinação destas linhas mostra a
linearidade do efeito, e mostra que o coeficiente de pro
porcionalidade é maior para substâncias polares.
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constante aplicado com o pontencial elétrico constante V.

Em comparação com a equação

2y = (6K/6S + K ) S

uma combinação da dependência na deformação do

coeficiente dielêtrico com as forças de Maxwell, ambas

dão efeitos da deformação quadraticamente dependentes

do campo elétrico.

A figura mostra a piezocletricidade induzida

pelo campo elétrico para diversos polímeros sintéticos

amorfos. Estes serão comparados com experiências

semelhantes feitas com gelatina, discutidas abaixo.

Observe-se que o coeficiente da piezoeletricidade aparente

varia linearmente com o campo aplicado, como diz a

equação , com uma inclinação maior para os materiais

polares que tem coeficientes dielétricos maiores.

Um outro efeito novo e esperado quando o material

ê um condutor de eletricidade. Podemos incluir tal

condutividade como a parte imaginaria no coeficiente

dieletrico, mas é mais simples seguindo um ponto de

vista equivalente que a deformação S altere a resistência

elétrica da amostra pelas modificações das dimensões e

da condutividade. As alterações na resistência elétrica

podem ser escritas

dR/dS = RQ(l/pdp/pS - 1 + o1 - a2)

onde as alterações são devidas ã modificação da resistividade

Sir Janes Jeans, Mathematical Theory of Electricity
Magnetism (fambridge, 1966) p lf9



o aumento da área, e a diminuição da espessura. Para

uma matéria amorfa a, = o? e

dR/dS = Ro(l/pdp/ôS - 1) 47

É interessante comparar a equação 47 com a equação comum

do medidor de deformação que trata.da mudança da

resistência das ligas metálicas na mesma direção do que

a da deformação e assim envolve uma razão de Poisson. 0

efeito piezoelétrico apresentado aparece como um "medidor

da deformação transversa".

Quando for aplicado um potencial elétrico

constante V através da amostra, a corrente de condução,

bem como a carga elétrica armazenada, estão moduladas

pela deformação:

rs

48

0 coeficiente de piezoeletricidade de deformação aparente

contêm ambos os efeitos da modificação da resistência e

da modificação da capacitância :

e « ^P = KFr±«Z+ 1) - ±(làR _ 1} 49
dS K <5S i u p dS

onde J = T! /p c a densidade de corrente na amostra, e

uso tinha sido feito de uma deformação sinoidalmente

modulada com a freqüência angular u>.



Quando tiverem correntes de despolarizaçao ou de

polarização seguida de uma aplicação repentina do campo

elétrico H , J i)ode ser generalizado ao incluir estes

também

J = dP/dt + E /P. 50

O efeito no segundo termo da equação 49 pode ser

chamado o efeito de piezoeletricidadc induzida pela

corrente elétrica e será importante nos materiais para

os quais peco O..

"In vivo" proteínas podem ter p = 10 ohm-m e {"},)

< = ].0, assim a piezoeletricidade induzida pela corrente

elétrica seria dominante nas freqüências menores do que

2 0 KHz.

Medidas utilizando freqüências de deformação de

20 Hz serão apresentadas para gelatina, na qual o efeito

foi descoberto.



III. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

A. Eletrometro Piferencial

O eletrometro diferencial e baseado numa idéia (20)

de E. Fukada aqui aplicada as medidas das partes reais

e imaginárias dos coeficientes de piezoeletricidade- 0

método depende do cancelamento da carga da polarização

de piezoeletricidade com uma carga determinada com um

potencial conhecido aplicado através de un.a capacitância

conhecida. 0 nulo ê detectado por um amplificador sensível

e um retificador síncrono que efetivamente eliminam os

sinais espúrios de todas as freqüências, menos a freqüência

da força aplicada na amostra. 0 cancelamento da tensão

elétrica gerada pela carga da polarização piezoelétrica

também garante a condição que o campo elétrico na amostra

é nulo em todo o ciclo da força aplicada. Esta condição

é essencial na determinação dos coeficientes de

piezoeletricidade de tensão (Equações 6 e 8). Além do

mais, amostras com resistência elétrica relativamente

baixa pode ser medida sem corrente de condução, uma

consideração importante quando amostras hidratadas estão

sendo medidas.

A figura 10a, mostra a representação mais simples

do método nulo de medir os coeficientes de

piezoeletricidade de tensão. Uma tensão mecânica T

newtons/m esta aplicada a uma amostra AM colocada entre

eletrodos paralelos. A polarização piezoelétrica P na

amostra induz cargas que podem ser canceladas pela carga

20. V,. Fukada and I. Yasurla , "Piezoelectric effects in
, Japan .T. Appl. Phys. 3, 137 (1964)



Figura 10a

Princípio do método nulo aplicado ãs medidas dos coefici^
entes da piezoeletricidade. Uma tensão mecânica T aplica
da ã amostra AM produz uma carga piezoelétrica no ponto
PS. A tensão elétrica V está ajustada até o galvanôme -
tro GA indique nulo. A carga piezoelétrica ê CVC, e a a-
mostra não tem nenhum campo elétrico.

Q = CV desenvolvida pela tensão elétrica conhecida V

na capitaneia conhecida C, e o nulo indicado no galvanometro

GA. 0 coeficiente de piezoeletricidade de tensão ê dado

por

d = P/T =
CV VA

coulombs/newton 51

onde A ê a área das faces paralelas da amostra. Desde

que não apareça nenhuma tensão elétrica através da

amostra, a medida é independente da capacidade e da

resistência da amostra, também e independente da

sensibilidade do galvanometro.

Devido ao fato de que não hã transferência de

carga da amostra, a natureza dos contatos entre os
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eletrodos e a amostra ê irrelevante. Os eletrodos

normalmente são evaporados ou depositados com tinta no

material da amostra, mas também podem estar separados

da amostra pela lacuna uniforme. Par-i. assegurar que a

carga de polarização piezoeletrica e a carga Q = CV são

iguais, efeitos dos bordos da amostra precisam ser evitados.

Assim, as dimensões ao longo da direção para qual a

polarização está sendo medida é feita muito menor do

que as direções que determinam a área A. Alem do mais,

os eletrodos efetivamente cobrem os bordos da amostra

de tal modo que todas as linhas do campo elétrico da

carga de polarização piezoeletrica são interceptadas

pelas cargas do cancelamento Q = CV. Desde que a

condição nula assegure que não haja tensão elétrica

na amostra, nem a capacitância dos eletrodos sobrepostos

nem a capacitância ou possível resistência finita do

detector do nulo, influenciam a medida. 0 ponto da

soma PS está no potencial da terra, ê chamada uma terra

_yjLrjtu_al •

Mais ainda, 3 deformação S da amostra, relacionada

à força T através do modulo elástico s = S/T, não da

efeito direto nas medidas. Amostras cujas flexibilidades

variam, tais como borracha, gel e líquidos viscosos

podem ser medidas, somente com as dificuldades obvias

operacionais.

Precisam ser determinados somente C, V , A e T.

Destes, T é o mais difícil de medir com precisão, e um

trabalho proporcionalmente grande foi feito na sua

determinação, e ê apresentado abaixo.

Um melhoramento enorme na sensibilidade e

versatilidade do método podem ser realizados com a
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aplicação de uma força variando senoidalmente Tsenwt.

Amplificadores modernos de estado solido ajudam a

detectar a condição de mi]o, e detecção sincrona pode

ser empregada para rejeitar ruido de todas, menos uma

faixa de freqüência arbitrariamente pequena em volta da

freqüência angular w:

Além do mais, uma força variável no tempo permite

a definição c separação da carga de polarização

piezoelétrica que aparece em fase com a força, e aquela

carga que aparece mais tarde. 0 atrazo no alinhamento

dos dipolos elétricos é obviamente de interesse físico,

e a sua dependência na freqüência e temperatura serã

diligentemente pesquisada.

Para uma força aplicada Te-'a) polarização P pode

ter dois componentes P e-^ em fase com a força e

p^ej Ot-TT/2)9()o a t r a z d a f o r c a. 0 coeficiente de

piezoeletricidade da tensão ê complexo e pode ser

escrito

P eJÜ3t + P ej Cwt-ir/2;)
d = -2 r

Te
JUlt

52

P ~ i P
_Ç 1 = d' - jd"

Os sinais algêbricos do d1 e d" são definidos tais que

ambos sendo números positivos, ha um atraso em tempo, e

uma perda de energia correspondente, no alinhamento dos

dipolos elétricos em resposta a uma força variável.

Desta maneira a convenção ê a mesma daquela para o

coeficiente dielêtrico E = e' - je" onde ambas as partes,
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real e imaginária sendo positivas correspondem ã um

atraso em tempo e uma perda de energia do alinhamento

dos dipolos elétricos em resposta a um campo elétrico

variável.

A determinação dos dois coeficientes d' e d"

necessita de duas experiências. A figura 10b, mostra

uma representação simples da mesma técnica anterior,

aplicada na determinação de d' e d". Como antes, a

polarização piezoelétrica P induz cargas que são

canceladas por uma combinação da carga em fase com a

força aplicada 0 = CV e-'co através de uma capacitância

C, e uma carga 90° fora de fase com a força aplicada

Q" = (V /jcj)e-'ü3 através da resistência R. Outra vez c

nulo ê detectado e mostrado no galvanômetro GA, agora

através de um amplificador diferencial AMP. 0

coeficiente da piezoeletricidade de tensão pode ser

escrito:

(Q* + Q")/A (CV + V /ujh )/A

CV /A
d1 = — - — , 53

V /OJRA
d" = —

onde as equações 52 foram utilizadas para a identificação

do d' e d". Para uma dada tensão mecânica aplicada T,

a determinação de V e V para uma tensão elétrica nula

através da amostra, juntamente com os valores R e C,
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Figura 10b

O método nulo utilizando forças senoidais a freqüência w.
O ponto PS daria um nulo ajustando Vc e V r, que determinam
o coeficiente complexo da piezoeletricidade d'-jd". A li -
nha pontilhada indica que o retificador sincrono passa so-
mente os sinais da freqüência w.

determinam completamente o coeficiente complexo da

piezoeletricidade de tensão. Como antes, a determinação

independe das impedâncias elétricas e mecânicas da

amostra.

Uma vez que o método é elaborado para utilizar

forças senoidais aplicadas, mais que uma freqüência pode

ser empregada, e os parâmetros dependentes na freqüência

separadas com filtros apropriados. Esta possibilidade

tinha sido até agora pouco explorada nas medidas eletro-

mecânicas, e nosso uso desta,representa um desenvolvimento

original.



Figura 10c

A modificação do método nulo feita para este trabalho, A
tensão Vo induz efeitos piezoeletricos na amostra relacio
nados com o campo elétrico e as correntes de condução e
de polarização. O eletrometer NA acusa estas correntes. V
pode ser qualquer freqüência menos w
função degrau ou constante.

Nos usamos V o em
o

A figura 10c, mostra uma versão simplificada da

determinação simultânea experimental dos coeficientes

complexos de piezoeletricidade da tensão, a W/2TT = 20 Hz

e da condutividade elétrica para corrente contínuo

(zero Hz) em uma amostra. Uma tensão elétrica constante

V s aplicada através de uma amostra e a corrente que

resulta ê medida com um nanoamperimetro NA.



Simultaneamente' um nulo nos sinais de 20Hz ê
l • i • - 1 - t r Í w t ,, JGüt

produzido por variações de V eJ e V e. , estes

constituindo uma medida do coeficiente complexo de

piezoeletricidade de tensão. As demais resistências e

capaci tânc ias são para filtrar a corrente contínua c

passar o sinal de 20 Fz ao detector de nulo. Os seus

valores não influenciam nem o coeficiente de

piezoeletricidade nem a condutividade.

A figura 11, mostra um esquema em bloco do

eletrometro diferencial utilizado para as medidas

simultâneas de piezoeletricidade e das correntes elétricas

nas amostras dos polímeros sintéticos e biológicos. Um

transdutor eletromagnético TR aplica uma força senoidal

ao longo de uma direção na amostra AM. A carga de

polarização, ou corrente, que aparece na mesma ou numa

outra direção na amostra é cancelada pela carga, ou

corrente, controlada pelo operador através do

potenciômetro PO. Os potenciômetros aplicam tensões

proporcionadas pelo mesmo oscilador que dirige o

transdutor. As tensões estão aplicadas através da

capacitância C para desenvolver a corrente de cancelamento.

0 erro é amplificado pelo amplificador diferencial

sintonizado, analisado para as componentes em fase e

fora de fase pelos retificadores síncronos RS, e o nulo

indicado nos galvanômetros G,

A força aplicada â amostra pelo transdutor e

proporcional a corrente fornecida pelo oscilador.

Consequentemente, a tensão elétrica que é proporcionada

a C e R para cancelamento de carga e corrente

piezoelêtrica, respectivamente, estão desenvolvidas

através de pequenas resistências em séries com o
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Figura 11

Esquema em bloco do aparelho para as medidas sin tineas de
condutividade e de piezeletricidade. Para uma indicaçlo nu_
Ia nos galvanômetros os dois potenciômetros indicam os com-
ponentes real e imaginário do coeficiente piezelêtrico da
força d = d1 - d".
Simultaneamente o eletrômetro mede as correntes da condução
e da polarizaçlo induzidos pelo campo elétrico, ou mede a
corrente da despolarizaçio com a fonte V. ligada ã terra.



oscilador e o transdutor. Ainda mais, esta mesma tensão

senoidal é empregada nos retificadores síncronos como

um sinal de referência.

As equações operacionais podem ser escritas com

referência ao esquema de bloco figura 11. Chamando V a

tensão elétrica aplicada ao transdutor, e as frações 9'

e 9" desta tensão aplicada a capacitância C e resistência

R, respectivamente, para um nulo nos galvanometros, as

cargas do cancelamento seriam

0' = 9'CV
54

Q" = 9"V/wR

onde (D é a freqüência do oscilador. 9' e 9" são

determinados pelas indicações das razões dos divisores

resistivos da tensão para um nulo nos galvanometros.

A força gerada j>elo transchitor 5 proporcional a

corrente aplicada, também proporcional à tensão elétrica,

F = aV 55

onde a é uma constante do aparelho.

Sendo que Q' e 0" são ajustadas a fim de cancelar

a carga de polarização piezoeletrica P, que pode ser

escrita

P = Q/A

onde A e a área dos eletrodos que contém a amostra.

Da mesma forma, a tensão mecânica específica tem

que ser escrita

T = F/ab



onde a e b são definidas como a largura e espessura da

amostra respectivamente. Então, a definição do

coeficiente de piezoeletricidade de tensão pode ser

empregada

d = P/T

d' = a(ab/A)Ce' • 56

d" = ct(ab/A) (l/wR)e'\

As dimensões que entram nas equações 54 estão para a

determinação do coeficiente piezoeletrico transverso,

tal como d-.,. Para a determinação de coeficientes

longitudinais, como d,,, uma outra combinação das

dimensões entram. Por exemplo, as formulas operacionais

para a determinação do coeficiente longitudinal são

d- = ace 57

d" = a(l/ R)6"

todas as dimensões cancelando-se A = ab.

A medida simultânea da condutividade e da

piezoeletricidade per se talvez não compense face as

complicações extras na instrumentação. Porém, a medida

de correntes elétricas variando lentamente, e a aplir.fição

dos campos elétricos constantes numa amostra cujos

coeficientes piezoelêtricos são simultaneamente

medidos, ofereceu a possibilidade de medir-se um numero

de fenômenos fisicamente relacionados a

piezoeletricidade.

A figura 12, mostra o esquema completo do

amplificador diferencial (Ape-ndio? I).
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Figura 15

Esquema em bloco do interferometro Perot-Fabry diferencial ,
sendo usado para medir os coeficientes de piezeletricidade
transversos. Pequenas deformações cícl icas na amostra S cau-
sam variações sincrônicas na luz transmitida pelos espelhos
M. e M_. A saida do amplificador sincrônico aciona o regis-
trador cujo eixo-x é movimentado pela tensão em rampa a p l i -
cada ao translador PZ. A linha pontilhada mostra a l igaçlo
para calibração.

B. INTERFEROMETRO DIFERENCIAL FABRY-PEROT

0 interferometro Perot-Fabry, t radicionalmente

u t i l i z a d o para as medidas ou as f i l t r a g e n s das diferenças

de comportamento de onda da luz , somente recentemente C21 )

t inha sido u t i l i z a d o para medir comprimento. Quando os

r e f l e t o r e s foram montados completamente l i v r e s de a t r i t o

e s t á t i c o , variações de comprimento pos i t ivos e negativos

puderam ser observados. Uti l izando uma técnica moderna

21. Virpi l F. Pot t o r , Peviews of Sc i en t i f i c Ip s tnmen t s
35, 374 (1964)



de detecção síncrona, variações em comprimento foram

medidas até 0,1 Angstrom.

A figura 1r: mostra um esquema em bloco do

interferômetro diferencial e os seus circuitos associados

numa aplicação típica, às medidas dos coeficientes

piezoelétricos. A amostra S esta sujeita a um campo

elétrico senoidalmente variável que faz o espelho M~

oscilar como uma amplitude proporcional ao coeficiente

de piezoeletricidade transversa. Um detector D

transforma a luz transmitida pelo interferômetro em um

sinal elétrico cuja amplitude é analisada pelo

amplificador síncrono o gravado num registrador xy. 0

eixo do registrador ê ligeiramente movimentado por um

sinal em rampa, também aplicado de um transdutor PZ

piezoelétrico no espelho M, outrossim fixado.

Quando a separação dos espelhos está próxima de

um número inteiro de meio comprimento de onda, hã um

sinal síncrono proporcional aos movimentos dos espelhos,

bem como ã intensidade do laser e à finesse do

interferômetro-etalon. A calibração é feita ligando o

oscilador ao transdutor piezoeletrico, cujo fator de

deflexão é independentemente determinado pela medida

da tensão elétrica necessária para aumentar a separação

dos espelhos por exatamente um meio comprimento da onda.

A resposta do transdutor, bem como o do interferômetro

Fabry-Perot, não depende da freqüência no intervalo da

freqüência de interesse (0 até 100 Hz). Instabilidades

dimensionais de muito milhares àc Angstroms, devidas

ãs variações da temperatura ou de umidade e vibrações

transientes, não influenciam as medidas diferenciais

síncronas. 0 tamanho da amostra é arbitrário.



Deslocamentos diferenciais foram medidos com uma

precisão melhor do que 0,1 Angstrom com um etalon cuja

finesse é 10. O método pode ser utilizado para medidas

de deslocamentos diferenciais até de aproximadamente

metade da largura da franja do interferômetro Perot-

Fabry, (cerca de 150 Angstrom).

Desde que o ampl if icador síncrono é sensível a

fase, deslocamentos diferenciais em fase e 90 fora de

fase com a tensão elétrica dão os coeficientes complexos

piezoelétricos. Utilizando o segundo harmônico como

uma referência, o amplificador síncrono detecta os

coeficientes quadrãticos, por exemplo, no efeito de

eletrostricçao. {??.)

??.. R. L. Zimmerman, "Hletrosticção em Osso Rovino", Resumos
Cl. e Cultura 24, 261 (1972)



C PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

Amostras vindas diretamente do osso, ou tendão

ou de cartilagem de animal, foram utilizadas sem nenhum

tratamento químico. A seleção das substâncias eram

feitas para aproveitar as estruturas cujas orientações

moleculares fossem optimazadas e podiam ser facilmente

confirmadas com raios-X, microscopia ou luz polarizada.

Tendão, por exemplo, estava preparada com a certeza de

que as moléculas estão orientadas ao longo da direção

das tensões mecânicas do animal. Osso, também, quando

for de origem apropriada, tem o alinhamento molecular

ao longo de um eixo obviamente de compressão no animal.

Apodemn^, cartilagem articular, e tais estruturas onde

a orieniação molecular não é conhecida, várias técnicas

eram utilizadas para descobrir a orientação molecular.

Estas técnicas estão tratadas nas outras partes deste

trabalho.

Como se vê na Secção III, a matriz 21, 22 e 23

mostram que as medidas idealmente seriam feitas para

determinar d_,, d,, e d~.. Assim, os três componentes

dos dipolos distribuídos nas substâncias p , p e p
ar t

axiais, radiais e tangenciais rpsjectivamente, podem ser

extraídos sem envolvimento dos coeficientes mecânicos,

tais como as razões de Poisson. A figura 16, mostra as

montagens das amostras para a determinação dos três

coeficientes de piezoeletricidade. Os contatos elétricos

foram feitos pelos apoios mecânicos, um fixo a estrutura

do criostato, e o outro ligado ao transdutor da força.

Como se vê na figura 16a, d,, estava medido com

contatos elétricos na mesma face da amostra, perpendicular



ã direção da orientação molecular, onde também foi

aplicada a força. Uma ligeira pressão bastava para

segurar a amostra no lugar. Neste caso, as amostras

foram cortadas na forma de um pequeno pi into. Não

necessitava definir a área da amostra,'.as as áreas entre

os contatos elétricos e entre os apoios mecânico?

devem ser iguais para aproveitar a. simplicidade da

equação.

Na figura 16b, d.., mede-se pela aplicação simples

da tensão mecânica ao longo de uma direção 45° das

orientações moleculares. Uma consideração elementar

mostra que um r~ isalhamento necessário para definir e

de medir d, . ê equivalente da tensão ao longo do

diagonal. A figura 17 mostra como um par das forças

Figura 1 ('•

Montagem da amostra para mediação
dos coeficientes de piezoeletricidade
dos biomateriais. 0 eixo do material
esta paralelo da tensão T em todas
as medidas menos a d, .. Para d.. . o
eixo esta 45° da tensão como se vê
na figura 17
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Figura 1 '7

Demonstração da equivalência do
cisalhamento e tensão simples.
Os cisalhamentos que causam as
deformações dy/z e dz/y em (a)
e (b) podem ser superpostos em
(c). Em (c) uma_tensão T causa
a mesma deformação. Nesta figiJ
ra, uma medida da polarização P
na direção x daria o coeficiente
de piezoeletricidade d,. = 2P/T.

em cisalhamento eqüivale um par das forças em tensão

ao longo do diagonal, fazendo uma simples composição

das forças.

A montagem das amostras, foi feita para aproveitar

essa equivalência. A figura lfi mostra a orientação das

amostras cortados de osso. Os apoios mecânicos seguravam

a amostra, uma de cada lado, uma em contato elétrico com

a superfície superior e a outra em contato elétrico com

a superfície inferior. A ar,i entre os contatos, a

espessura, e a largura necessitam de medidas cuidadosas.

A espessura era muito menos do que as outras dimensões.
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A forma da area dos eletrodos 5 arbitrária.

Para a medida de d-, (ou d,,) uma montagem, ainda

pouco aproveitada, foi empregada e é" mostrada na figura

16c A amostra esta apoiada entre duas placas paralelas,

que servem tanto como eletrodos quanto para transferência

do cisalhamento. A montagem não necessitava ce cola, o

atrito estático era suficiente para a transferência

do cisalhamento.

Figura 1 £

Orientação das amostras cortadas de
osso e tendão. Uma medida interferometrica
da deformação S que resulta da aplicação
da tensão elétrica V daria o coeficiente
de piezoeletricidade e = 2Sb/V, onde b
e a espessura da amostra.
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IV. RESULTADOS M S MEDIDAS

A. CARTILAGEM ARTICULAR

Uma fonte potencial do colãgeno com moléculas

orientadas acha-se na cartilagem existente nas superfícies

opostas das juntas articuladas nos vertebrados. Além

de prestar serviço a estudos de colageno, a cartilagem

articular esta sendo estudada per se, pelas suas

propriedades elétricas, mecânicas e visooelãsticas.

A cartilagem articular é um sistema bifãsico

análogo ao concreto reforçado, ou mais precisamente

ainda, um sistema trifásico feito de uma substância base

mucopolisacarídea, ãgua e uma estrutura conectiva das

fibras do collgeno. A superfície articular, examinada

imediatamente após sua excisão do animal, apresenta uma

forte impressão táctil da sua perfeita lubrificação, que

é exatamente sua função in vivo.

0 exame microscópico entre polarizadores, revela

uma organização das fibras de colágeno, evidentemente

de acordo com a distribuição da carga mecânica na

superfície articular. Fibras nos primeiros 10 m da

superfície são paralelas ã mesma e imediatamente abaixo

perpendiculares ã superfície, mas bem menos organizadas.

Felizmente, existe um método pratico e simples de K2'i,rM .?5)

identificar as direções das fibras superficiais

23» A. Renninghoff, "Form uri Rau der Genlcnknorpel in
ihren Beziehungen ;ur Function", Zeit. Zell. Mikro.
Anat. 2, 43 (1925) (Citado pela Bullough e Goodfellow)

?M. P. Bnllough and J. Goodfellow, "The Significance of
the Fine Structure of Articu'ar Cartilage", J. Bone
and Joint Sur.g. 5OB, 852 (1968)
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articulares. Uma agulha ou alfinete com ponta afiada e

redonda passa pela superfície articular rasgando o

substrato deixando pequenas fendas que sendo levemente

pinceladas com tinta nanquim permite vê-las à olho

desarmado.

0 exame com luz polarizada e com a microscopia

eletrônica confirmam que as fibras do colãgeno são

paralelas ãs fendas e explicam a direção das fendas.

Como as outras amostras do colãgeno, espera-se

que a cartilagem articular seja piezoelétrica, e foram

publicadas medidas dos efeitos elétricos para a

cartilagem seca, ou completamente hidrata como i n vivo.

Neste trabalho, conseguimos medir piezoeletricidade

para cartilagem seca, e com pequenas porcentagens de

hidratação.

As melhores amostras foram cortadas paralelamente

â superfície articular ao longo da fossa intercondiliana

do femyr bovino dos animais com cerca de dois anos de

idade recentemente matados. As perfurações das fibras

do colãgeno não segue a direção do movimento relativo

entre as superfícies articulares, no entanto, seguem as

trajetórias da tensão paralela ã superfície que resulta

da compressão da superfície articular sob a carga.

A figura 19, mostra uma fotografia da superfície

articular da fossa intercondiliana do femur bovino

perfurada e pincelada com tinta nanquim. Superpostos

na fotografia estão os contornos definidos por uma só

fibra imaginária que é sempre paralela ao alinhamento

25- Meachim, Penham, Emergy and Wilkinson, "Collapen
Alignments anc? Artificial Splits at The Surface of
Fumnn Articular Cartilage", J. Anat. 11», 101 (J97A)
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local das fibras. Este mapeamento não tem a maior

variação de um animal para outro, e pode ser utilizado

como um guia para cortar amostras para medidas de

piezoeletricidade.

0 octagono indicado na figura 19, mostra a seleção

das amostras para este trabalho. A região escolhida,

mediai da fossa intercondiliana, permitia a excisão das
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amostras quase 2 cm de diâmetro com fibras uniformemente

orientadas.

A figura 20, mostra o coeficiente de piezoeletricidade

para cartilagem articular de uma amostra octagona de

espessura ISO microns (I micron =10 m). Chamados este

coeficiente simplesmente o coeficiente transverso de

piezoeletricidade. 0 coeficiente foi medido com a carga

de polarização transversa da superfície articular

seguido por uma aplicação da força ao longo das quatro

direções do octagono. Os resultados (símbolos abertos)

mostram que a piezoeletricidade e quase constante em

todos os ângulos relativos ã direção das fibras

superficiais do colãgeno, como foram indicadas pelas

fendas e tinta nanquim. Porém, tem uma ligeira tendência

de um máximo e um mínimo quando a força for aplicada aos

45° relativa â direção das fibras.

Uma vez seca, da superfície da cartilagem articular

pode ser removida uma película de espessura que

corresponde a região com fibras alinhadas paralelas ã

superfície. A mesma amostra octagonal medida anteriormente

foi tratada desta maneira e remedida. Os resultados

aparecem na figura 20 (símbolos sólidos). O máximo e o

mínimo dos valores do coeficiente transverso de

piezoeletricidade estão bem mais desenvolvidos, o mínimo

passando do lado negativo.

Os resultados podem ser interpretados com a

equação 21.

Supomos que a película superficial (12 microns

neste caso) fosse de colágeno com uma orientação molecular

ao longo das fendas. Numa direção conhecida, o
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Figura 20

A medida do coeficiente transverso da piezeletricidade na
cartilagem ar t icu lar . Os símbolos abertos são para uma
amostra de espessura de !50 microns, e os símbolos cheios
são para uma mostra de 12 microns. A função senoidal mos
tra que as moléculas do colageno estão orientadas parale~
las i s fendas ( "s l i ts" ) fei tas pelo método de Benninghot.

coeficiente transverso com a força aplicada aos 45 das

fibras seria ou d,, ou "d-,., e o coeficiente transverso

medido com a força aplicada ao longo das fibras seria

d-, cujo valor é nulo. Também o coeficiente transverso

medido com a força aplicada perpendicular ãs fibras

seria d,~ de valor nulo. Em geral o coeficiente

transverso num ângulo 9 da direção das fibras seria:

d = d,, sen 20 58

um resultado primeiramente notado por Fukada* nas medidas

* E. Fukada and I. Yasuda, J. Phys, Soe. Jap, 12.
1158 (1957).



da piezoeletricidade em madeira e osso.

0 valor constante do coeficiente transverso na

amostra de 150 microns é provavelmente devido ã

contribuição do coeficiente d,., das fibras perpendiculares

ã superfície articular. A equação 21, mostra que uma

tensão em qualquer direção dentro do plano da amostra,

serve para comprimir as moléculas de colãgeno induzindo

uma carga proporcional à densidade do momento de dipolo

elétrico axial, p . Portanto o coeficiente transverso
a

observado seria da forma:

d = A + B sen 26 59

As curvas estão superpostas nos resultados experimentais

na figura 20. 0 coeficiente observado d-,-, na equação

e as constantes experimentais A e B na equação 59

estão relacionadas com os componentes do momento dipolar

elétrico radial p e axial p , mas sabemos insuficientemente

a estrutura das amostras para extrair valores numéricos,

no entanto, mostramos a coerência entre os resultados

experimentais e a equação 21 pelo raciocínio ad hoc.

Significativamente, o valor positivo do

coeficiente A, mostra que uma carga positiva aparece na

superfície devida a uma compressão da cartilagem articular.

Bassett, notou a mesma coisa em outra experiência, e

especulou que uma carga elétrica positiva durante uma

compressão das juntas do animal ajuda a aderência do

biopolímero negativo responsável para a lubrificação {'<')

26. C. A. l. Bassett and R. J. Pawluk, "Electrical Rehavior
of Cartilage during Loading", Science 178; 982 (1972).
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Figura 21

A dependência da piezoeletricidade da cartilagem articular
bovino, na temperatura. Os círculos mostram um ciclo
das medidas ate 125°C. Cs triângulos mostram um ciclo
interrompido a 80°C. Durante a desidratação isotérmica,
a piezoeletricidade diminui.

da cartilagem.

Aproveitamos as amostras feitas com películas da

cartilagem articular para uma investigação detalhada dos

efeitos de água na piezoeletricidade do colágeno. A

figura 21 mostra o coeficiente da piezoeletricidade

(adiante seria sempre d,.) determinado durante ciclos

de temperatura entre 30° e 130 C. Durante o acréscimo
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articular cartilage

hydration h by weight
Figura 22

Depedência da piezoeletricidadc da cartilagem articular
com a hidratação, a temperatura amhiente. fiste decréscimo
com a hidratação foi observado em osso e colãgeno do
tendão. Em contraste, a piezoeletricidade aumenta com a
hidratação nas temperaturas maiores de 40°C (Figura 23).

de temperatura, as amostras perdem a água de hidratação,

e o coeficiente de piezoeletricidade varia tanto por

causa do efeito de água quanto por causa da temperatura.

Durante o decréscimo de temperatura, supondo que a

amostra esteja seca, mostra-se o efeito da temperatura

na cartilagem seca.

Um fato surpreendente surgiu nos resultados,

repetidos com varias amostras da cartilagem e repetido
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na mesma amostra dia por dia, notado também em quitina

e outros biopolímeros; e o cruzamento das curvas de

crescimento c decrescimento. A água reduz a

piezoeletricidade.em temperaturas baixas (figura 22) e

aumenta a piezoeletricidade em temperaturas altas.

Foi observada que a água reduz a piezoeletricidade

em colãgeno de tendão bovino em temperatura ambiente, um

fato interpretado como o cancelamento dos dipolos
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Figura 23

Desidratação isotérmica da cartilagem articular A
piezoeletricidade pode ser resolvida em dois componentes
um intrínseco, e o outro devido de ãgua que decresce
exponencialmente com o tempo.



elétricos em colãgeno com os de água sime^ricamente

distribuídos em volta da molécula do colãgeno (Ver

Secção II C) .

Apresentamos em seguida uma série de experiências

feitas numa tentativa de investigar o comportamento do

colãgeno hidratado em temperaturas altas.

A figura 21 mostra um ciclo da temperatura

ascendente interrompida 80°C. Neste caso, a amostra

continua perdendo água isotermi camente. listas

experiências, chamadas de deshid rat ação isotérmica,

foram repetidas sob várias temperaturas.

Para todas estas temperaturas, foi observada

uma queda de piezoeletricidade com deshidratação. A

figura 23, mostra a dependência exponential com o tempo

da piezoeletricidade durante a deshidratação isotérmica

a 74 C. Extraindo-sc o tempo característico das

exponenciais para três temperaturas permitiu uma

medida de uma energia de ligação da água através da

curva de Arrenhius, o tempo característico lançado

contra o inverso da temperatura, como se mostra na

figura 24.

A energia da ligação desta água de hidratação

no colãgeno da cartilagem articular c 0,45 eV. Este

valor pode ser comparado com a ligação observada nas

medidas do CDTE.

A inversão do efeito de ãgua r>a piezoeletricidade

nas temperaturas com mais de cerca de 40°C não está

entendida. Mais discussões deste fenômeno serão

apresentados na próxima secção sobre quitina.
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Figura 24

A desidratação isotêrmica da piezoeletricidade para três
temperaturas (como na Figura 23)^fornece esta curva do
tempo de decaimento contra o recíproco da temperatura. A
inclinação desta linha determina a energia da ligação de
água em cartilagem 0,45 eV.

Figura 25

Fotografia das pinças^da lagosta americana. As apodemas
são os suportes dos músculos e são quase quitina pura.
Uma apodema na lagosta americana (nem sempre ã esquerda)
ê maior e foi usada neste trabalho.





B. QUITINA

Medidas de piezoeletricidade em quitina não (?7)

aparecem na literatura, apesar do fato de que a estrutura

é bem conhecida como fibrosa com moléculas poliméricas

do tipo que pode exibir piezoeletricidade.

Portanto, um efeito de eletreto induzido foi (::>')

observado. Sendo que as medidas de piezoeletricidade

dependem numa amostra da orientação molecular

conhecida (o trabalho do eletreto induzido utilizava

amostras com orientação arbitraria) , uma pesquisa

preliminãria foi feita a fim de determinar a

orientação molecular cm algumas amostras de quitina

nativa. As amostras selecionadas para esta investigação

eram os apodemas (apoios dos músculos internos dos

crustáceos) e o periõstraco (camada interior do exoesqueletp

do crustáceo e a "pena" da lula, todas conhecidas por

ser quase 1001 quitina.

A pena da lula, e o apodema da lagosta americana

confirmam-se como bem orientadas, o periõstraco da

lagosta, nãto. Os apodemas da lagosta foram utilizados

neste trabalhos, e são mostrados na figura 25.

A figura 26, é uma reprodução de uma série de

fotografias feitas por difração do raio-X no apodema

da lagosta. Os arcos meridionais são uns reflexos da

periodicidade de 10.28 Angstroms na cadeia do polímero,

e as manchas equatoriais são devidas as periodicidades

?7 T3. Fukada and 53. Sasaki, "Piezoelectricity of a-nhitin",

J. Polymer Sc. 13, 1R45 (1075)

28. S. Mascaronhas, R. Chauhan e M. Glimcher, a ser publicado



Figura 26

Fotografia da difração do raio-X na apodema da lagosta.
Esta fotografia foi feita durante 15 horas com 35 ma
35 keV no cobre, a câmara com "image hrightencr" e filme
de ASA 10.000. 0 eixo foi inclinado â 10° para aumentar
a terceira ordem da reflexão na periodicidade 10,28 S.

laterais. Estas são uma média sobre todas as orientações

dos cristais nas fibras. Na fotografia feita para a

figura 26, o eixo das fibras foi inclinado em cerca de

10° para melhor satisfação da condição do Bragg para a
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terceira ordem da periodicidade 10.28 Angstroms.

Difração com outras inclinações, e uma análise

dos arcos meridionais, confirmou que as cadeias

poliméricas estão alinhadas dentro de = 3o com o

aspecto fibroso visível ao olho desarmado, ou visível

entre polarizadores na microscopia ótica.

A figura 27, mostra uma reprodução das fotografias

feitas utilizando difração dos elétrons, uma técnica

anteriormente não familiar a este pesquisador, e nunca

antes aplicada aos cristais de quitina. Um apõdema foi

mecanicamente reduzido ao po com o tamanho menos do que

50 microns, e espessuras muito menores, visto que

elétrons tem que ser transmitidos na amostra sem perda

da energia. Felizmente, a estrutura da quitina no

apõdema tem as fortes clivagens que favorecem a formação

das pequenas folhas cristalinas. As reflexões nas

fotografias permitem medidas dos parâmetros cristalinos

com a precisão melhor do que 0,l°&, e uma vez feita a

análise completa, talvez daria os parâmetros com precisão

melhor que os publicados por Carlstrom. (13)

Figura 27

Uma reprodução das fotografias da difração dos elétrons
na apõdema da lagosta. 009920 é de difração no MgO e
serve para a calibração. 009938 (hexagano) e 009932
(quadrado) são de cristais únicos da quitina. 009935
tem pontos dos vários cristais da quitina. Os anéis
fuscos são artefatos do apoio das amostras. Agradeço ã
Dra. Constance Rogerson pela operação da microscopia
eletrônica.
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Figura 28

Piezoeletricidade na apodema da lagosta. A variação
senoidal esta em acordo com a equação 58 e representa
uma verificação que o eixo das moléculas da quitma
estão alinhadas ao longo da direção das fibras
microscópicas.

Uma vez estabelecida a orientação molecular nos

ap5demas, as amostras para a medida de piezoeletricidade

foram excisadas seguindo o plano indicado na figura 25.

A amostragem octagonal foi utilizada para

confirmar a dependência da piezoeletricidade transversa

com o ângulo 0 relativo das cadeias poliméricas. A

figura 28, mostra a variação experimental, e a curva

senoidal teórica do coeficiente de piezoeletricidade

transversa

d = dn . ren 29 • S8
14
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O valor de d14 = 1 , 5 x
, - 1 2 ccu.loiTibs/newton e da

mesma ordem que o coeficiente em colageno. Porem os

momentos de dipolos elétricos responsáveis pela

piezoeletricidade em quitina não são facilmente

identificados como no colágeno, onde d,. e causado por

dipolos radiais p . Sc o plano das cadeias estivesse

arbitrariamente orientado em voltada direção das

fibras, a polarização induzida pelos dipolos na cadeia

seria em média nula. A aparência das manchas
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equatoriais na difração do raio-X não indica nenhuma

orientação preferencial que possa explicar a

piezoeletricidade observada. Devemos concluir que

dipolos elétricos estão distribuídos dentro das fibras,

provavelmente em zigue-zague, de modo que d,, tem um

valor não nulo. Ha necessidade de se fazer ainda a

experiência da despolarização térmica para confirmar

a existência de um eletreto na quitina.

Finalmente, o. efeito de ãgua foi investigado do

mesmo modo que em çartilagem articular. Partindo com

um pequeno grau de hidratação, a temperatura foi

aumentada durante as medidas do coeficiente de

piezoeletricidade. A figura 29 mostra os resultados,

como em çartilagem articular, é observado que a ãgua

diminui a piezoeletricidade, a temperatura ambiente, e

aumenta a piezoeletricidade em temperaturas altas.

A figura 30, mostra o comportamento da

piezoeletricidade na quitina seca.
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A pieieletricidade de lumi amostra de qnitih;i tjuc foi csi|i *iitada o
ensecíida intediatujiiciitc antes das ;nediJ,-í.s apicscjitjil.-is. A pfíjucua
histeresc c devido ao atraso das medidas de temi^ratura. üs valores
em cada temperatura concordai1! com os valores durante o esfrianento
mostrado na I:ig Todas as indicações demons traiu que este
comportamento da piezeletricidade é inerente a quitim* seca.
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C. GELATINA

Gelatina é um derivado de colãgeno, pela

desnaturação parcial em solução de água. A solução do

colágeno em ácido diluído nas temperaturas mais do que

aproximadamente 6ü°C, produz gelatina. A hélice tripla

do colágeno c destruída, mas a Jielice levogira ainda

existe, inteira ou em partes, lim solução neutra, as

hélices podem ligar-se produzindo o famoso gel. Em

solução da gelatina, a birefringencia õtica, (̂ 3)

característica do colágeno orientado, pode ser

observada somente num gradiente de velocidade, ou outro

artefato que sirva para organizar os eixos das hélices.

Desidratação da gelatina em cima do mercúrio ou

vidro siliconizado produz excelentes filmes da gelatina,
Q

porém sem muita orientação molecular. Gelatina desidratada

mixta 1:1 com glicerina produz uma borracha capaz de

sustentar deformações completamente reversíveis até

70ü°6. Consequentemente, uma boa orientação molecular

pode ser conseguida nesta borracha, e pesquisa futura

em piezoeletricidade da gelatina poderia ser feita

nestas amostras, agora sendo produzida no nosso

laboratório.

Pi lines de gelatina desidratada pura feitas em

cima do mercúrio, forma empregadas na perquisa reportada

neste trabalho. Espessuras de lü até 50 microns,

aluminizadas em vácuo, apresentaram excelentes

características mecânicas para as medidas. Agradeço ao

Dr. Thomas Ghilardi Netto para a preparação destes

filmes.

Gelatina é facilmente eletretizada e deve exibir

piezoeletricidade induzida pelo estado de eletreto. {(•)
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Porém, durante o processo de elctretização, o efeito de

piezoeletricidade induzida pela corrente da condução foi

descoberto e resultou na pesquisa talvez mais

significaate neste trabalho.

A figura 31, mostra as partes real e imaginária

do coeficiente de piezoeletricidade da força para gelatina

com um campo elétrico constante tipl içado externamente.

Para comparação, uma curva da piezoeletricidade induzida

pelo campo elétrico no cloreto de polivinila (PVC)

também aparece na figura 31. Para gelatina, um grande

coeficiente imaginário é induzido, em comparação com o

coeficiente real induzido em PVC. A equação 49

mostra a origem destes coeficientes. PVC sendo um

isolante quasi perfeito tem peu >>1, um filme do PVC se

comporta como uma capacitância na freqüência de 2ÜUz, e

o coeficiente de piezoeletricidade induzida ê

d' = 21: (de/dS + c)s GO

Nossa amostra da gelatina, parcialmente hidratada, tinha

uma resistência em torno de 1,5 Megohms, e uma

capacitância de 150 picofarads, portanto RCw = 0,03.

Portanto um filme desta gelatina comporta-se como uma

resistência na freqüência de 201 Iz, e o coeficiente de

piezoeletricidade induzido seria:

d" = J/up(dp/dS - p)s 61

A figura 31, mostra o coeficiente induzido da gelatina

e a corrente de condução. A proporcionalidade entre o

coeficiente d" e a corrente de condução é bem evidente.

A figura 32, mostra o coeficiente de

piezoeletricidade e a corrente da condução da mesma
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amostra durante a desidratação isotérmica a 40°C, o

potencial elétrico sendo mantido constante a 5 volts.

Como em outras substâncias, a resistência aumenta e a

corrente de condução cai exponencialmentc com o tempo.

No papel Iogarítmico outra vez a proporcionalidade entre

d" e corrente da condução é evidente.

Ü papel da variação da resistência com a

deformação até agora não era conhecido em piezoelctricidade,

Além de fornecer um possível método de medir dp/dS, o

fenômeno pode ter aplicações como um medidor de deformações,

0 fenômeno é análogo daquele nos medidores de deformação

utilizando a variação da resistência das ligas metálicas

na mesma direção do que a de deformação (Strain-gauges).

A figura 33, mostra os resultados das medidas do

coeficiente de piezoeletricidadc e a corrente no tempo,

imediatamente depois de uma variação do campo elétrico.

0 campo elétrico era ligado ao tempo t = 0, invertido,

depois estabelecido um equilíbrio, e finalmente

desligado. Os valores da corrente de condução, e o seu

coeficiente de piezoeletricidade proporcional, durante

os períodos do equilíbrio estão relacionadas de acordo

com a equação 61. Porém, imediatamente após as variações,

um fenômeno da relaxação está observado.

Durante o período da relaxação, a corrente deve

incluir o da condução bem como uma corrente da polarização

ou da despolarização. Assim:

d" = (dP/dt + J)/wp(dp/dS - p)s 62

o efeito correspondente induzido pelo campo E

d. „ p(de/dS + 6 3
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5 relativamente pequena a freqüência de 20ilz. O

objetivo original das pesquisas em gelatina era de

investigar o decaimento dos eletretos induzidos por um

campo cletrético, isto ê P da equação 63. lim vez disso,

um novo fenômeno, muito maior c talvez mais importante

in vivo, foi descoberto, mas também devido a relaxação

dos eletretos, isto ê úP/dt.

lista nossa pesquisa em andamento tem o objetivo

de explorar o novo efeito de piezoe]ctricidade induzida

pela corrente nos biomateriais e i. sua relação com a

física do estado de elctreto.
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D. OUERATINA

Menefee, tinha observado uma corrente de (42)

despolarização na queratina nas temperaturas para os

quais as moléculas se desnaturam. 0 sentido da corrente

era contrario da direção do crescimento dos espinhos no

porco-espinho. Ele especulava que o dipolo elétrico

responsável para a corrente era o groupo peptídico (CO-NH)

e concluiu que a ligação H-0 era na direção do crescimento.

A figura 34 mostra nossa medida simultânea da

piezoeletricidade e da corrente de despolarização na

queratina do chifre bovino. As mostras foram cortadas

transversamente ao eixo do crescimento para a medida do

coeficiente d,, e no ângulo 45° com o eixo para a medida

do coeficiente d,..

0 coeficiente d-,, aumenta com temperatura,

mostrando dois picos antes de cair para zero na temperatura

de desnaturação. Simultaneamente, a corrente da despolarização

exibe dois picos, um negativo. A direção da corrente de

despolarização e na direção do crescimento e radialmente

para fora as temperaturas menores do que 140°C. Uma

amostra previamente aquecida até 140°C, mostra a corrente

apenas para as temperaturas superiores de 140 C.

Concluímos que queratina bovina tem dois sistemas dos

dipolos, os quais se desnaturam independentemente um do

outro.

Estes resultados foram publicados, e representam (5)

a primeira observação do eletreto natural na queratina

bovina.

42. J.C. Bernengo, B. Roux, and D. Herbage, "Electrical
Birefringence Study of Monodisperse Collagen
Solutions", Biopolymers 13, 641 (1974)
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V. CONCLUSÕES

O desenvolvimento dos métodos de grande precisão

e sensibilidade permitiu uma pesquisa coordenada da

piezoeletricidade intrínseca e induzida nos bioma*>eriais.

0 novo efeito observado na gelatina corresponde

dos efeitos induzidos nos polímeros amorfos (Ref. 17)

sujeitos de um campo elétrico externo. Gelatina hidratada,

sendo um semi-condutor, mostrou uma piezoeletricidade

proporcional ãs correntes da condução e da polarização.

Além de ser uma medida da variação da resistividade com

a deformação (dp/dS - p), o efeito serve para investigar

a relaxação das correntes da polarização. A teoria dos

efeitos induzidos pelo campo e corrente, apresentada na

Parte IID desta tese, permite uma interpretação satisfatõtia

das observações experimentais.

A variação da piezoeletricidade intrínseca da

cartilagem articular com hidratação mostra um aumento

para temperatura mais que 40 C. Utilizando esta

dependência da piezoeletricidade na hidratação, era

possível determinar a energia da ligação de água na

cartilagem articular. O valor de 0,45 eV que resulta

desta determinação e de mesmo valor da energia da ligação

determinada pela observação da corrente de despolarização

termicamente estimulada (Ref. 6). Concluimos que a ãgua

não contribui à piezoeletricidade do colágeno quando a

sua energia térmica é suficiente de perder a sua orientação

relativa das moléculas do colãgeno.

Em geral, as medidas dos coeficientes da

piezoeletricidade foram feitas num esforço de determinar

a posição e a orientação dos dipolos elétricos. Embora



que ainda os resultados experimentais não justificam uma

analise numérica, os princípios foram amplamente

demonstrados na quitina e na cartilagem articular. A

analise da piezoeletricidade nas moléculas helicoidais

(Parte IIC) vai servir para interpretar as observações

dos coeficientes piezoeletricos nos biomateriais agora

sendo feitos.

Finalmente notamos que as medidas de variação da

piezoeletricidade com hidratação apresentadas nesta tese,

produziram um resultado importante para o eventual

entendimento do papel da água nos biomateriais.

É de se esperar que o aumento da constante

dielêtrica com hidratação diminuir o valor efetivo dos

momentos dipolares responsáveis para a piezoeletricidade.

Observamos e publicamos este efeito para as temperaturas

normais no osso e tendão bovino, e foi obser\rado (8)

repetidamente nos biomateriais tratados nesta tese. 0

fato de que a ãgua aumenta a piezoeletricidade nas

temperaturas mais elevadas, não 8 por enquanto entendido.



APÊNDICE I: ESTRUTURA

Introdução

Astbury, foi o primeiro a fazer um estudo

sistemático com raios--X das proteínas fibrosas e e]e

detectava a diferença entre queratina, seda e colageno.

0 primeiro material a ser completamente analisado foi a

seda. Meyer e Clark, corretamente interpretaram a

difração dos raios-X da peridicidade das cadeias

polipeptTdicas estendidas uma paralela ã outra, e Astbury

e Woods propôs que as cadeias estão ligadas em camadas. (29)

Este é o modelo atualmente aceito para as chamadas

estruturas-3, tais quais se acham na seda. Nestas

estruturas não há dúvida quanto as posições dos dois

principais resíduos dos amino ácidos.

Um modelo satisfatório helicoidal da conformação

da cadeia pelipeptídica em queratina e miosina foram

deduzidas das regras estereoquímicas de Pauling, (30)

Corey e Branson, segundo uma sugestão clássica de

Huggins de que os dados da difração dos raios-X indicam (31)

estruturas helicoidais para as proteínas fibrosas. (n2)

Em poucos anos, Pauling e Corey interpretaram os

dados da difração dos raios-X das conformações

helicoidais nos materiais como músculo e queratina do

cabelo, os quais tem uma reflexão característica de 1,5

Angstrom da distância vertical entre os resíduos, e uma

reflexão de 5,4 Angstroms do passo da liei ice. A razão,

?9- K.ll. Meyer and H. Mark, RCMV. _Mt sch Ch_vni_. JIcs. , 36J ,
l;)_' ( l!>.!8) . ----- -

30. W.T. Astbury and H.J. Woods, Phil Trans. A. 232 ,
3 33, 1933.

31. L. Pauling, R.B. Corey and H.R. Branson, Prof. Nat.
Acad. Sci. U.S.A., 37, 205, 1951.

,.o M.L. Huggins, "The Structure of Fibrous Proteins".
'-' Chem. Revs, 32, 195 (1943).
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5,6 ê o numero dos resíduos por volta da hei ice. Corey

e creditado como o introdutor do conceito da hélice não-

integral, agora chamado a a- hélice. Helices múltiplas,

duas na miosina e três na queratina, foram descobertas

com um ligeiro afastamento para baixo na periodicidade

do passo da hélice devido a sua incorporação nas hélices

múltiplas. 0 empacotamento destas hélices múltiplas, ou

microfihrilas, são visíveis nas micrografias eletrônicas

(hexagonal nos músculos, 9 em volta de 2 na queratina)

que aparece nos livros textos modernos da biologia (10)

molecular. A seqüência dos amino ácidos na a-hélice não

é conhecida mas provavelmente será revelada num futuro

muito próximo.

A helicidade do colágeno também foi verificada

pela difração dos raios-X. Para explicar a periodicidade

de 2,86 Angstroms e o passo do 9,5 Angstroms, Ramachandran

e Kartha propuseram uma hélice dextrogira maior, com (33)

passo de 85.8 Angstroms com 30 resíduos por volta feito

de três hélices menores levogoras com 3,3 voltas por (?_'') (34)

volta. Detalhes da estrutura tem ainda de ser estabelecidos,

A seqüência dos amino ácidos não está estabelecida

experimentalmente, mas uma literatura vasta está sendo

acumulada. Surpreendentemente, o empacotamento das

hélices múltiplas em colãgeno é desconhecido, e é sujeito

a especulação atual.

Nesta secção, serão apresentadas em resumo os

pormenores das estruturas do colágeno, queratina e

quitina necessários para a compreensão da piezoeletricidade.

3°.. C Cohen e R.S. Rear, J. Amer. Chem. Soe. 75, 2783
(1953).

Jk . G.N. Ramachandran and G. Kartha, Nature 174, 269
(1954).

35. A. Rich and F.H.C. Crick, J. Mol. Biol. 3, 483
(1961) .
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Os conceitos essenciais da estrutura do colágeno

foram estabelecidos hã mais de 20 anos com bases nas

medidas óticas e difração dos raios-X. O modelo de

Rich-Crick ê o refinamento geralmente aceito para a

estrutura helicoidal tripla experimentalmente bem adiantada

pelas experiências Óticas, e da difração eletrônica e

dos raios-X, seria apresentada abaixo. Os cálculos

estereoquímicos de Ramachandran explicam muito bem as

estruturas das j;-camadas (em seda) e das a-hêlices (na

queratina), e ajuda a refinar o modelo atual para a

estrutura do colãgeno.

Aqui serão apresentados detalhes dos níveis da

ordem na estrutura do colãgeno, reproduzido das revistas

recentes com a ênfase naqueles detalhes importantes

para as propriedades elétricas. Sendo que as propriedades

elétricas dependem da composição e da estrutura das

moléculas, esta chamada primeira ordem do colágeno será

tratada primeiro. Presumivelmente, níveis de ordem

mais altas nas fibras, camadas, ou cristais artificiais

fazem médios das propriedades das moléculas individuais

de tal maneira que é fácil de entender, uma vez que as

orientações pertinentes das moléculas são conhecidas.

A composição dos amino ácidos (figura "5) é bem

conhecida e não varia significantemente entre as espécies

dos animais. Colágeno tem uma fração alta de glicina

(1/3) e de prolina e hidroxilprolina (1/4 juntos). Estes

e outros amino ácidos estão ligados juntos numa cadeia

G.N. Ramachandran, ed., Aspects of Protein Structure,
(Academic Press, 1963) p. 39

J.Y. Yannas,"Collagen and Gelatin in the Solid
State", J. Macromol. Sci. Revs Macromol Chem C7, 49
(1972).



AMINO ACIDS

IN COLLAGEN

GLY 32.41

PRO 12.64

ALA I 1.07

HYPRO 9.21

GLV

ARG 4.90

ASP 4.84

SER 3.69

LEU

VAL

2.60

2.54

LYS 2.16

THR I .o

PHE 1.42

I.II

HYLYS .89

.5?

.54

TYR .36
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polipcptídica com cerca de 1000 resíduos de amino ácidos

na hélice levág" ra com 9 Angstroms passeie em cerca de

2800 Angstroms de comprimento. Três destas cadeias (':•?)

estão ligadas juntas com ligações hidrogênicas numa

hélice tripla dextrogira de passo 100 Angstroms, M0 $ r±e

diâmetro e cerca de 2800 Angstroms de comprimento, com

um peso molecular de 300,000. Esta e a molécula que se

chama tropocolageno, e c mostrada na figura "J í .

esquematizada para mostrar os detalhes mais importantes

para as propriedades elétricas.

O modelo Rich-Crick, mostrado na figura )5,

visualiza a cadeia polipeptídica numa hélice com 3 1/3

resíduos por volta. Os resíduos da glicina estão

dirigidos para o centro da tripla hélice. A abundância

experimental da glicina está em acordo com um resíduo

de glicina por volta.

Os outros resíduos devem ser dirigidos ao exterior,

onde hã espaço para eles. É proposto que dois de cada

três dos hidrogênios dos grupos amido estejam ligados

nas ligações de hidrogênio com as cadeias vizinhas.

Uma é ligada através de um oxigênio do grupo carbonil

vizinho, e a outra é ligada através de uma molécula da

água ao grupo hidroxila do resíduo hidroxilprolina

vizinho.

Estas ligações e a forma esticada da hélice

causam a inflexibilidade e resistência tensil do colágeno

nos tenriões. Sendo que a abundância total de prolina e

hidroxiprolina é de 1/4, cada volta da hélice conterá

usualmente um resíduo de prolina ou hidroxiprolina

dirigido ao exterior (mais precisamente, a probabilidade

por volta seria 3/4).

37. K. Gustavson, Nature 175, 70 (1955).
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Aproximadamente para cada três voltas haveria um

resíduo da alanina, coerente com a sua abundância de

1/9. Descontando glicina, as prolinase alanina, com as

suas abundâncias combinadas de 0,324 + 0,2185 + 0,1107 =

= 0,65, a abundância restante de 1/3 seria requerida

cerca de um resíduo por volta dos outros resíduos dos

amino ácidos volumosos (figura 36b).

0 progresso esta sendo feito em determinar a

seqüência exata dos amino ácidos no colágeno

experimentalmente. Atualmente ha acordo que a glicina

ocupa todas as primeiras posições, e que a hidroxiprolina,

quando ocorre, está sempre na terceira posição na

seqüência GLY-Xj-X^ (TR)

A figura 36b, mostra uma vista terminal da hélice

tripla, com resíduos típicos dirigidos ao exterior do

eixo da tripla hélice, e os resíduos da glicina dirigidos

ao interior. Possivelmente há espaço dentro da tripla

hélice para moléculas d'água serem ligadas, ou como

pontes entre os grupos amidos e corbonilas, ou nos

resíduos hidrofilícos, e ambos as sedes tem sido

freqüentemente postulados para o alto estado de

hidratação do colágeno.

A fotografia da página oposta mostra colágeno de tendão de rato

(encima) e reconstituído in vi tro (abaixo). A periodicidade é de 640 8.

3°- G.N. Ramachandram M. Banwal and R.S. Bhatmagar, "A
Hypothesis on the Role of Hydroxyproline in
Stabilizing collagen struture", Biochimica et Biophisica
Acta 322, 166 (1973).





O modelo do colãgeno segundo Rich e Crick. No lado direito
e a hêlice da poliglicina. Na esquerda são três hélices
tipo poliglicina com a prolina (PRO) e um resíduo
arbitrário (R) nos lugares exteriores.
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B. Quitina

Quitina é um polissacarídeo como celulose que

ocorre freqüentemente junto com o colágeno, nos

invertebrados e nas formas mais baixas de vidas das

plantas. Ê o componente principal das paredes celulares

dos fungos. Nunca é achada nos vertebrados, cujas

partes estruturais são invariavelmente colagenosas.

Fontes convenientes da quitina orientadas para

estudos podem ser obtidas da "pena" da lula e das

estruturas suportes dos músculos (apodemas) em siri e

lagosta. 0 apõdema da pinça da lagosta americana foi

utilizada neste trabalho depois de um estudo exaustivo

com raios-X para verificar a estrutura cristalina e para

determinar a orientação.

Quitina esta intimamente relacionada com a celulose,

tanto químicamente quanto estruturalmente. Ambas consistem

de cadeias não bifurcadas dos anéis piranose com a >\ /\-S ij

distância de repetição ao longo do eixo de 10,28 - ,03

Angstrom. Esta ê menos que duas vezes os 5,45 Angstroms

requerido entre os átomos do oxigênio que ligam

os anéis piranose.

Este efeito de diminuição, juntamente com argumentos

estereoquímicos, induz a suposição que as estruturas

de quitina e de celulose consistem de cadeias

polisacarídeas ziguezagueantes. '

A quitina difere da celulose por ter um grupo amido

volumoso ligado a cada anel piranose. Este grupo está

acomodado sem interferência estérica devida as saliências

nas cadeias polissacarídeas. Ligações hidrogênicas

4l K.M. Rudall, Symposis Soe. Exptl. Biol. 9_, 49 (1955)

41 A.B. Foster and J.M. Webber, Advances in Carbohydrate
Chemistry, L5, 371 (1961).

I . Diego Carlstrom, Biochimica et Biophisica Acta, 59,
361 (1962).
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entre cadeias nestes grupos são supostas a ligar as

cadeias juntas no cristal.
s
(? _

Pouco conhecido sobre a hidrataçao da quitina.

Especula-se que água ê importante para a estabilização

da quitina sendo que reflexão na difração dos raios-X

se tornam mais difusos nas amostras desidratadas, mas

voltam ã definição nítida quando a amostra está hidratada

outra vez.

A figura 37 mostra u cela unitária da quitina

segundo Diego Carlstrom, com a = 4,76 Angstroms, (13)

b = 10,28 Angstrom, e c = 18,85 Angstroms, onde b é o

eixo das fibras microscópicas que tem os eixos paralelos

dentro de cerca de 5 , mas cujos outros eixos estão

caoticamente orientados. Portanto a figura de difração

tem pontos difusos equatoriais característicos, e arcos

meridionais mais nítidos. Os arcos meridionais incluem

reflexões da peridiodicidade de 10,28 Angstroms ate a

quarta ordem, se o eixo da fibra for inclinada para

satisfazer a condição de Bragg. A terceira ordem em

3,43 Angstroms está uma ordem de grandeza mais intensa

que as ordens um e dois.

0 aparecimento desta reflexão em 3,43 Angstroms

ê evidência suficiente que a quitina está presente numa

amostra. Porem, se os cristais de quitina não estão

alinhados, como no caso do esqueleto externo e

periostraco da lagosta, o anel de 3,43 Angstrom pode

ser difuso e escapa à detecção.

O apõdema da lagosta e a pena da lula tem uma

quantidade do colãgeno desprezível, mas geralmente os

dois biopolímeros coexistem nos animais que produzem
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quitina, e deve cuidar de digerir o colãgeno de tais

amostras de quitina. Nos exoçgqueletos de crustácea, o

grande conteúdo mineral deve ser removido para obter

quitina pura.

Os apódemas de lagostas utilizados neste trabalho

são quase quitina pura.

nitrogênio

oxigênio

UsquuiRU das principais projeções cia célula unitária cie quitina (segundo

Uiego Carlstrom). As ligações de hidrogênio são representadas por linhas

pontilliadas. As fibras macroscópicas que são evidentes cm ancstras do

apodema de lagosta seguem a direção b, indicada pela flechas acima.
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C. Queratina

Queratina é uma das três principais proteinas

fibrosas a ser estudada, e a segunda depois da seda a

ser corretamente analisada. E encontrada no cabelo,

penas, chifres, escamas, e cascos, facilmente

distinguível do colageno. A composição química da

queratina é semelhante ã do colágeno. Notavelmente

ambas tem prol iria e hidroxiprolina, aparentemente a

chave para a estabilização da hêlice esticada do colãgeno

Onico na queratina é o amino ácido cistina, que contém

enxofre, e e capaz de formar pontes, aparentemente

ligando cadeias polipeptídicas diferentes. (1C)

Atualmente, não resta dúvida que a reflexão de

raios-X de 1,5 Angstrom do grupo amido no eixo de uma

hêlice devtrogira com um passo de 5,4 Angstrom. Ambos

os passos de 5,4 Angstrom e 1,5 Angstroms entre resíduos

são números experimentais, e a razão de 3,6 é o numero

dos grupos amidos por volta. Este número tem sido

subseqüentemente confirmado pelas considerações

estereoquímicas. Esta hêlice ê chamada a a-hêlice, e é

freqüentemente encontrada nas matérias pioteicas.

Na queratina ela aparece numa hêlice tripla

levõgira com um passo de cerca de 100 Angstroms.

Micrografias eletrônicas mostram sem dúvida que estas

hélices triplas estão num arranjo de 9 em volta de 2

numa espécie de cabo com um diâmetro de 60 Angstroms.

Estes cabos estão empacotados numa matriz amorfa, num

arranjo aproximadamente hexa^oníil.

Medidas de eletretos, mostram que existem dipolos

elétricos naturalmente alinhados ao longo dos eixos das
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helices. É o peso desta tese mostrar que os outros

componentes dos dipolos radialmente e tangencialmente

dirigidos nas helices podem ser determinadas das

experiências piezoelêtricas.
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Apêndice li El«trametro Diferencial

(Veja Fiç. 1?.) Circuitos intecrr-'-aos suo

utilizados como amplificadores e como retificadores

síncronos.

As malhas, chaves e potenciômetros são facilmente

indentifiçados que desenvolvem a tensão elétrica para o

cancelamento do sinal piezoelétrico na amostra. 0 erro

é amplificado primeiro por um amplificador diferencial

de transistores do efeito do campo, depois por uma

série de amplificadores sintonizados e estabilizados e

finalmente dirigido ao multiplicador xy, que multiplica

o erro com um sinal de referencia, também da procedência

da tensão aplicada ao transdutor da força. 0 produto é

convertido em uma tensão, e integrado, tal que somente

a freqüência do transdutor tem um componente não-nulo.

0 operador pode anular o erro através dos potenciômetros,

uma para cada fase do erro.

O eletrometro foi construído, utilizando uma

técnica modular (figura 13) feita para um circuito

integrado de 14 pinos, como o multiplicador (Motorola

MC 1494) xy, e para 4 circuitos integrados de 8 pinos

como os amplificadores diferenciais (Motorola MC 1741).

Nenhum cuidado foi necessário para fazer ligações curtas.

Os estágios de baixo nível,com impedância grande de

entrada, tinha blindagem eletrostãtica, e tinha ligações

coaxiais à amostra de piezoeletricidade. A fonte de

alimentação bipolar estabilizada é convencional.



Figura 13

Placa do circuito para o amplificador diferencial reproduzida no tama-
nho atual. A primeira posição é para o multiplicador xy tipo MC-1494 e
os outros para amplificadores tipo MC-1741.

o
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0 procedimento de alinhamento inicial era muito

simples e uma vez feita, nunca necessitava repetir:

1. Encurtando as entradas de cada estágio dos

amplificadores diferenciais,os off sets eram

ajustados para saída nula. Quando não tinham

esse ajuste num amplificador, o estágio anterior

servia para cancelar os seguidos.

2. Seguindo as instruções do fabricante, as entradas

dos multiplicadores eram sucessivamente postas em

curto, e os off sets ajustados para anular a saída

do multiplicador. Bastava confirmar estes nulos

diretamente nos relógios do painel.

3. Com os cabos coaxiais da amostra desligado

(conectores BNC) e com o oscilador em 20 Hz 100 mV

pico a pico normalmente utilizado durante a

experiência, um sinal de tamanho selecionado pelos

potenciômetros helipot e divisores; a) o filtro

(20 Hz filter) era ajustado com freqüência exata

de 20 Hz, e de ter um amortecimento adequado para

evitar auto-oscilação (as resistências nominalmente

de 4K e 1M, respectivamente, foram selecionadas

para esse fim); b) o deslocamento da fase (phase

shifter) foi ajustada exatamente em 90°.

4. Finalmente os diodos e as resistências nominalmente

6K8 eram selecionadas para .uma resposta

convenientemente não-linear nos relógios de 50-0-50

microamps nas saídas.

Como qualquer eletrometro de grande sensibilidade,

cuidados tem de ser feitos para evitar sinais espúrios.

O nulo deste eletrometro é sensível do - 10 coulombs,
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isto é, * IO4 cargas eletrônicas. Movimento do operador,

dos cabos coaxiais entre o eletrometro e o criostato, da

amostra e dos contatos nas ligações do sinal devem ser

estritamente evitados. Sendo o eletrometro é diferencial,

ele rejeita ruído comum dos dois terminais, e é

relativamente simples evitar ruído espúrio da 60 Hz.

Pelo mesmo motivo, ele não é sensível âs flutuações na

rede.

O tempo de integração dos sinais na saída e

cerca de 1 segundo. Os filtros na entrada para

ligação nas fontes da tensão contínua e medidores da

corrente da despolarizaçao é da ordem de 10 segundos. A

figura 14 mostra uma resposta dessa entrada para um

sinal de grau.

Detnonatração da raspoitá ln»trumantal noa filtros do tmpllflcador dl-
í«r«r.ci«l. En tempo e-0 • cvnilo «Ütrlca pktaou d* -15 * ^ l i volt*

í% |ij«".r,iírtT ».".•! i í » , ' " i í . i . irt-i !•( . ' I . I Mi; l i -
l-I.V;t<l VU* .1 t f , 4!.'/. I
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