Descrição:
O projeto consiste em explicar e demonstrar o efeito piezoelétrico, a partir
de dois experimentos: aplicar uma força no material piezoelétrico que acoplado
em circuito acende um LED; e outro consiste em usar o piezoelétrico para medir
a constante elástica.

Importância didática do trabalho:
Esse experimento é voltado tanto para ensino médio quanto para ensino
superior dependendo do enfoque.
Para o ensino médio ele mostra que ao deformar determinados materias
(piezoelétrico) geramos uma tensão que acende o LED (para acender o LED é
necessária uma amplificação dessa tensão). A tensão poderia ser vista
diretamente pelo osciloscópio.
Este segundo experimento (que determina o módulo de Young) pode ser
feito por alunos de graduação em laboratório moderno.

Originalidade:
Ambos os experimentos já foram realizados de maneira semelhante,
inclusive o segundo foi inspirado em um artigo: Incorporating Materials Science
into an Undergraduate Applied Physics Curriculum, que se encontra na pagina
http://www.mrs.org/s_mrs/sec_subscribe.asp?CID=2585&DID=118329&action=
detail, para ver o artigo completo tem de pagar ou ser associado, mas ele se
encontra anexado no final do trabalho

Resumo:
A palavra vem do grego e significa “eletricidade por pressão” (piezo
significa pressão em grego).
Consta que Pierre Curie não foi um aluno muito aplicado em seus
primeiros estudos. Isso não impediu, porém, de alcançar a universidade, nem de
se tornar, com menos de 20 anos, professor assistente no laboratório de Física da
Universidade Sorbonne, em Paris. Em 1880, em pesquisas realizadas com seu
irmão Jacques Curie, constatou que uma corrente elétrica surgia em certos
cristais quando submetidos a pressões. Deram a esse fenômeno o nome de efeito
piezoelétrico. Também verificaram que as faces desses cristais vibravam ao
serem submetidas brevemente a uma diferença de potencial. Tais
comportamentos permitiriam, mais tarde, a utilização desses materiais em
microfones e toca-discos.

Piezoeletricidade:
Uma das condições básicas para que um cristal seja piezoelétrico é que ele
não possua centro de simetria, uma vez que essa propriedade física tem sua
origem justamente na anisotropia do cristal, ou seja, no fato da resposta do
material a um estímulo externo não ser a mesma em todas as direções.
Ao ser tensionado, um material piezoelétrico passará a apresentar uma
polarização elétrica ou uma mudança de polarização se o material tiver uma
polarização espontânea não nula.
Vamos analisar este efeito em uma molécula neutra; antes de submeter o
material a uma força externa, centros gravitacionais de cargas positivas e
negativas coincidem (representado pela figura 1a). Então os efeitos externos das
cargas positivas e negativas são cancelados, resultando em moléculas neutras. Ao

exercer uma pressão no material sua estrutura reticular pode ser deformada,
levando a uma separação dos centros gravitacionais de cargas positivas e
negativas das moléculas gerando pequenos dipolos (figura 1b).As cargas internas
do pólo são mutuamente canceladas e a distribuição das cargas ligadas aparecem
na superfície do material (figura 1c), ou seja, o material está polarizado. Esta
polarização gera um campo elétrico e pode ser usada para transformar a energia
mecânica (deformação do material) em energia elétrica.

Figura 1. Modelo molecular simples para explicar o efeito piezoelétrico: a) molécula sem deformação; b)
molécula sujeita a uma força; e c) efeito de polarização na superfície do material.

Podemos esperar que quando um cristal está sob a influência de um
estímulo externo, como uma tensão ou uma tração uniforme, ou um campo
elétrico estático de baixa freqüência, o cristal se deforma. Essas deformações
dependem da simetria do cristal e da direção na qual o estímulo é aplicado,
enquanto que a magnitude dessas deformações depende do material (do valor da
constante piezoelétrica correspondente).

Aplicações deste efeito:
Através do efeito piezoelétrico pode se criar o acendedor de fogão (uma
faísca elétrica criada pela diferença do potencial que é gerado quando
comprimimos o cristal que enfim acende o fogão). Cronômetros mais precisos
também são possíveis através do efeito inverso: campo elétrico deformando o
cristal é usado nos circuitos eletrônicos que fazem o cronômetro (mas o efeito
inverso é muito pequeno, por exemplo, 10 volts por metro produz uma mudança
de 0,001mm, para aumentar esse efeito é aplicado um campo elétrico alternado
de mesma freqüência da vibração mecânica natural do cristal).
•

Quartzo
O quartzo é o mineral piezoelétrico (vibra ao receber excitação elétrica, as
formas de vibração estão relacionadas com a forma de corte que é feito no
cristal) mais importante para indústria eletrônica moderna.
A placa de quartzo adequadamente orientada é utilizada como o padrão de
freqüência de oscilações. A ressonância mecânica dessas placas pode ser
ajustada em uma freqüência desejada, sendo muito estável devido à propriedade
elástica quase perfeita do quartzo e, é transformada em oscilações eletrônicas
através da piezoeletricidade.
O produto mais popular é o relógio de quartzo. Para computadores, este é
uma peça fundamental e indispensável como gerador “clock”.

• Quem imaginaria que o osso é um material piezoelétrico?
Fukata e Yasuda (1957) foram os primeiros a
observar que cargas elétricas são formadas na face oposta
do osso devido a sua deformação mecânica, sendo este
efeito devido à molécula de colágeno.
A remodelagem óssea é controlada pela polaridade
originada pelas cargas compressivas, onde as cargas
positivas favorecem a ação dos osteoclastos e as negativas a
ação dos osteoblastos (figura 2). Através dessa descoberta
surgiram vários estudos sobre o efeito piezoelétrico no osso
e demais tecidos do corpo, sendo mostrados em estudos
atuais que o mecanismo acústico, o piezoeletrico, o térmico
pode acelerar o reparo ósseo.
Figura 2. efeito piezoelétrico no osso

• Toca disco
O cristal de Rochelle, empregado no fonocaptor dos toca-discos, converte
os sulcos (pequenos buracos) do disco em tensão elétrica variável. A agulha do
fonógrafo que é mantida firme junto ao cristal ao passar pelos sulcos do disco
vibra, de ponta a ponta, de acordo com as variações de profundidade dos sulcos.
Estas variações são transmitidas ao cristal sob a forma de variação de pressão;
essa variação de pressão gera uma tensão variável a qual produz som, que é
amplificada e dirigida a um alto-falante. O microfone do cristal é outro exemplo
da aplicação da tensão gerada por deformação do cristal.
Essas só foram algumas das aplicações desse efeito, muitas outras podem
ser facilmente encontradas na internet e no cotidiano.

Experimentos:
Antes de descrever o experimento gostaria de fazer uma observação. No
início havíamos pensado em utilizar o efeito piezoelétrico para acender um Led,
mas como o piezo ao ser tencionado produz um pico de tensão com a corrente
muito baixa (pelo menos o piezo utilizado produz uma corrente baixíssima)
precisaríamos amplificar o sinal. Durante as discussões sussequentes, surgiu à
idéia de montar um experimento no qual poderíamos ver o efeito piezoelétrico
sem amplificação.

1º Experimento: Demonstração do efeito piezoelétrico direto e o
inverso
Material utilizado:
 Dois piezos (os piezos foram comprados na Twocamp, como
campainha de telefone
 Fio para unir o piezo-elétrico
Para complementar a experiência
 Osciloscópio
 Gerador de áudio.

Montagem Experimental:
Neste experimento unimos dois piezos (os dois são constituídos pelo
mesmo material, o mesmo utilizado pela campainha de telefone) através de fios
longos (como mostra a figura 5).
Fundamentação Teórica:
Em um desses piezos, uma pessoa dá uma leve batidinha ou o fricciona
com um material metálico e uma outra pessoa põe o outro piezo no ouvido. Com
isso consegue ouvir perfeitamente bem o som originado no primeiro piezo.
Ao bater no primeiro piezo este produz uma tensão que é transmitida pelo
fio ao segundo piezo. Este consequentemente sofre uma deformação, ou seja,
vibra reproduzindo o barulho feito no primeiro.

Figura 5. Aparato experimental.

Uma experiência semelhante a esta também é feita, acoplando um dos
piezos ao gerador de freqüência e o outro a um osciloscópio para analisar o sinal
de saída como mostra a figura 6. Vemos que a freqüência de saída tem a mesma
freqüencia da entrada.

Figura 6– Aparato experimental no qual obtem-se a
freqüência de entrada e saída

Resultado:
Freqüência
de entrada
(Hz)
2,97± 0,07
4,24± 0,07
9,38± 0,07
15,7± 0,7
21,1± 0,7
27,0± 0,7
61,6± 0,7
95± 7
126 ± 7
157± 7
184± 7
213± 7
240± 7
270± 7
296± 7

Freqüência
de saída
(Hz)
2,97 ± 0,07
4,25 ± 0,07
9,36 ± 0,07
15,7 ± 0,7
21,1 ± 0,7
27.0 ± 0,7
61,6 ± 0,7
95 ± 7
126 ± 7
157 ± 7
184 ± 7
213 ± 7
241 ± 7
270 ± 7
296 ± 7

Desvio
Relativo
(%)
0,0
0,24
0,21
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Freqüência
de entrada
(Hz)
600 ± 70
930 ± 70
(1,25±0,07)k
(1,55±0,07)k
(1,84±0,07)k
(2,10±0,07)k
(2,42±0,07)k
(2,68±0,07)k
(2,95±0,07)k
(6,1±0,7)k
(9,3±0,7)k
(12,6±0,7)k
(18,5±0,7)k
(27,3±0,7)k
(29,3±0,7)k

Freqüência
de saída (Hz)
600 ± 70
930 ± 70
(1,25± 0,07)k
(1,55± 0,07)k
(1,83± 0,07)k
(2,10± 0,07)k
(2,41± 0,07)k
(2,69± 0,07)k
(2,96± 0,07)k
(6,0 ± 0,7)k
(9,3 ± 0,7)k
(12,6 ± 0,7)k
(18,5 ± 0,7)k
(27,0 ± 0,7)k
(29,2 ± 0,7)k

Desvio
Relativo
(%)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,50
0,0
0,41
0,37
0,34
1,6
0,0
0,0
0,0
1,1
0,34

Tabela 1: freqüência de entrada e saída da montagem 2

Durante esse experimento verifiquei que ocorriam algumas oscilações na
freqüência de saída para freqüências mais altas (apartir de 1KHz), durante um
curto período, por exemplo, para a freqüência próxima de 3 kHz houve uma vez
que a freqüêcia de saída de mais de 5kHz e outra proximo de 1 kHz, neste caso o
o piezo pode ter captado outros sinais. O sinal de entrada e saída é representado
pela figura 5.
O sinal de saída ser “retangular” pode ser explicado pelo efeito
piezoelétrico, ou seja, quando um piezo é deformado ele gera uma tensão que
seria aproximadamente um delta; quando a deformação for constante ele vai dar
uma tensão mais ou menos constante (uma linha). Quando o sinal de entrada
muda a inclinação, se por exemplo passa a ser mínima, a tensão do piezo vai
mudar instantaneamente.

Figura 5- sinal de saída acima e o de entrada
a baixo no osciloscópio

2º Experimento: Obtenção dos módulos de Young do
concreto utilizando a piezoeletricidade:
Material utilizado:
 Concreto (70 cm de comprimento)
 Fios
 Braçadeira adaptada
 Durepox
 Gerador de audio
 Osciloscópio
Como não consegui encontrar o concreto na forma e tamanho desejado:
cilíndrico e não muito grosso, tive de fazê-lo, mas não foi fácil.
A primeira vez que eu fiz utilizei um tubo de papelão, mas enquanto tirava
o concreto do papelão ele quebrava sozinho. Fiz novamente e ainda sim o
concreto se quebrou, mas obtive um tamanho razoável (um cilindro de quase 40
cm), mas durante a montagem do experimento ele se quebrou. Ele quebrava
devido a sua espessura ser pequena.
Para poder fazer o experimento sem perigo do concreto quebrar, pus um
ferro no meio interior do concreto para sustentá-lo. Isto alterar a freqüência de
ressonância e os modos de vibração, porém permite a execução da montagem e
demonstração de sua vibração.
Fundamentação Teórica:
Este fenômeno é semelhante ao primeiro experimento. O primeiro piezoelétrico transforma tensão (do gerador de áudio) em vibração que passa pelo
concreto (não esquecendo que só as freqüências de ressonância são transmitidas
pelo concreto, enquanto que as demais são amortecidas) essa freqüência
transmitida é sentida pelo piezo-elétrico e transformada em tensão que é captada
pelo osciloscópio, ou seja, quando ocorre à ressonância vamos observar um sinal
proveniente do segundo piezo-elétrico que possui a mesma freqüência que a onda
proveniente do gerador de áudio, os sinais que não possuem as mesmas
freqüências são ruídos.
Montagem Experimental:
Acoplei dois piezos-elétricos nas extremidades da barra de concreto.
Alimentei um deles (o primeiro) com o gerador de áudio para excitar a vibração
do material e conectei o segundo piezo-elétrico ao osciloscópio.
Para acoplar os piezos-elétricos á barra, usei uma braçadeira (que apertei,
para melhor ajustar), mas não consegui captar o sinal, para melhorar o contato
tentei um tinta condutora que não resolvei (uma vez que o contato era mecânico e
não elétrico), então tentei durepox que diminuiu os ruídos, porém isso alterar o
resultado. O aparato permanece numa espuma para isolá-lo das vibrações
externas como mostra a figura 6.

Figura 6 – montagem experimental.

Durante o experimento excitamos com um sinal externo numa faixa de
20 Hz a 10 kHz. É impossível identificar esses modos de vibração sem um
modelo teórico e uma idéia dos valores aproximados de E. Para determinar os
módulos de Young tenho que identificar os nós e anti-nós da barra (se segurar no
anti-nó a amplitude se reduz a zero, mas se for um nó a amplitude não se altera).
Pela geometria do concreto, a primeira vibração de ressonância transversal ocorre
na freqüência mais baixa. Esta primeira vibração tem um antinó no centro da
barra. O experimento começa a 20 Hz, Aumentai a freqüência até obter uma
ressonância, uma vez obtida vi se havia um antinó no centro. Aumentei a
freqüência ate alcançar a próxima ressonância, e repeti o teste; isso se repetiu
para todas as vibrações de ressonância. As freqüências sucessivas, referentes às
vibrações transversais, seguem a razão: (5/ 3.011)2, (7/5)2, (9/7)2, etc..., Para
verificar se elas foram identificadas corretamente. Em adição, podemos verificar
a faze dos sinais no final da barra se adeqüam a seqüência: 0º, 180º, 0º, 180º
como mostra figura 7.

Fgura7. As três menores freqüências de ressonância transversal da amostra.

Só irei calcular o modo de Young transversal, pois tenho pouco frequencia
de ressonancia que não seja transversal, mas é possivel determinar os demais
modos.
Para o modo longitudinal basta calcular Et usando a equação 1 do
apendice2, e utilizar a equação 2 para estimar a freqüência longitudinal
fundamental. E suas fases são as mesmas que mostradas pela figura 8.

Fgura7. As três menores freqüências de ressonância longitudinal e de torsão da amostra.

Para identificar os modos de vibração de torsão basta assumir que o valor
da razão de Poisson ν =

Et
− 1 é aproximadamente 0.3.
2G

As freqüências de ressonância se encontram na tabela abaixo:
Freqüência
Defasagem
Vibração
n
Frequencia
(Hz)
(º)
esperada (Hz)
113 ± 7
180
162 ± 7
0
Tranversal
5
162
329 ± 7
180
Transversal
8
386
830 ± 70
180
Transversal
12
836
(1,48±0,07) k
180
Transversal
16
1,44 k
(1,75 ±0,07) k
0
(1,88 ± 0,07) k
180
Transversal
18
1,81 k
(2,01 ± 0,07) k
0
Transversal
19
2,01
(2,23 ± 0,07) k
180
Transversal
20
2,22
(2,60 ± 0,07) k
0
(3,37 ± 0,07) k
180

Desvio
(%)
0
15
0,7
2,8
3,8
0
0,45

Tabela 2: freqüência de ressonancia

Com essas frequencias obtemos o modulo de transversal através da
equação 1 do apendice 2. O valor obtido foi é (29 ± 3) GPa, valor próximo do
artigo que tomei por base (26,9 ± 0.8) GPa. A discrepancia se deve a várias
imperfenções do concreto e da montagem; tanto o ferro como o durepox
interferem, talvez seja por isso que só consegui detectar 11 frequencias de
ressonancias enquanto eles observaram em torno de 40.

Apêndice 1:
Se um material piezoelétrico é tensionado (ou tracionado), ele passará a
apresentar uma polarização elétrica, Pi (ou uma mudança de polarização, ∆ Pi =
Pi- P0, caso o material apresente uma polarização espontânea P0), tal que:
Pi = dilm- σlm

(1)

onde i, l e m variam de 1 a 3 e σlm é a tensão aplicada. Este é o efeito
piezoelétrico direto e ao coeficiente dilm, que relaciona a tensão com a mudança
de polarização, dá se o nome de coeficiente piezoelétrico. Este coeficiente se
transforma como um tensor de ordem 3 sob uma transformação de eixos,
possuindo assim, 33=27 elementos independentes.
A partir da equação 1 podemos esperar que a aplicação de um campo
elétrico externo, Ei, em um material piezoelétrico irá deformá-lo εlm, dada por:

εlm = dilm Ei,

(2)

Este é o efeito piezoelétrico inverso. Podemos ver por essas relações que o
efeito piezoelétrico é linear.

Apêndice 2:
Módulo de Young:
O concreto vibra em três modos diferentes: tranversal, longitudinal e de
torção. Para cada tipo de vibração temos a constante elástica que é obtida pelas
fórmulas abaixo:
Et =

212 l 3T
Mn 2 , ξ = 3.011,5,7,...
π 3ξ 4 d 4

(1)

Onde Et é módulo de Young determinado pelo modo transverso, l, d e M
comprimento, diametro e massa do concreto, e T, um fator de correção
geométrico. Para ξ = 3,011, n é freqüência de ressonância transversal. Para modo
longitudinal:
Et =

24

l
Mm 2 ,η = 1,2,3...
πη d 2
2

(2)

Onde Et é módulo de young determinado pelo modo longitudinal. Para
ξ = 1, m é a freqüência de ressonancia longitudinal. Para o modo de torsão:
G=

24

l
Ms 2 ,η = 1,2,3...
2
πη d
2

(3)

Onde G é módulo de torção. Para η = 1, s é a freqüência fundamental de
torção
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Esse é o site que mostra como fazer o segundo experimento

http://www.geocities.com/castanhola2000/piezoeletr.htm
Nesse site encontra-se a idéia básica de piezoeletricidade

PIEZOELETRICIDADE
Alguns sólidos, notavelmente certos cristais, têm polarização elétrica
permanente. Outros cristais se tornam eletricamente polarizados
quando sujeitos a um stress. Em polarização elétrica, o centro de carga
positiva dentro de um átomo, molécula, ou elemento de estrutura
cristalino está ligeiramente separado do centro de carga de negativa.
Piezoeletricidade (literalmente " eletricidade de pressão") é observada
se um stress é aplicado a um sólido, por exemplo, dobrando, torcendo,
ou comprimindo esse sólido. Se uma pequena parte de quartzo é
comprimida entre dois eletrodos, uma diferença de potencial
acontece; reciprocamente, se o cristal de quartzo é inserido em um
campo elétrico, a tensão resultante altera suas dimensões. A
Piezoeletricidade é responsável pela grande precisão de relógios
equipados com osciladores de quartzo. Também é usado em violões
elétricos e vários outros instrumentos musicais para transformar vibrações
mecânicas em sinais elétricos que são então ampliados e convertidos

em sons através de amplificadores.
Um cristal sobre tensão exibi de o efeito de piezoeletricidade direto;
uma polarização P, proporcional à tensão, é produzida. No efeito de
conversão, um campo elétrico aplicado produz uma distorção do
cristal, representada por uma tensão proporcional ao
campo aplicado.
Para um corpo elástico, a mudança em suas dimensões é proporcional
à tensão. A constante de proporcionalidade é o coeficiente de
elasticidade Y, também chamado módulo de Young, em homenagem
ao físico inglês, Thomas Young. Usando aquela relação, a polarização
induzida pode ser escrita como P = dY, enquanto que a força
necessária para manter a tensão constante quando o cristal está em
um campo elétrico é iqual a -dY E. A tensão em um corpo elástico
deformado é a mudança fracionária nas dimensões do corpo em várias
direções; a stress é a pressão interna em várias direções.
A efeito da polarização responsável pela piezoeletricidade surge de
pequenos deslocamentos de íons na estrutura cristalina. Esse efeito não
é encontrado em cristais com centro de simetria.
O efeito direto pode ser bastante forte; um potencial V = Yd/K é gerado
em um cristal comprimido, onde K é a constante dielétrica. Se o PZT, o
Titanato Zirconato de Chumbo, for colocado entre dois eletrodos e uma
pressão que possam causar uma redução de apenas 1mm/20, um
potencial de 100.000 volts é produzido. Esse efeito pode ser usado, por
exemplo, para gerar uma faísca elétrica para acender um fogão a gás
natural.
Na prática, o efeito de conversão piezoelétrica que acontece quando
um campo elétrico externo muda as dimensões de um cristal, é
pequeno porque os campos elétricos que podem ser gerados num
laboratório são minúsculos se comparados com os existentes na
matéria. Um campo elétrico estático de 10 volts por metro produz uma
mudança de somente 0.001 milímetro no comprimento de um cristal de
quartzo com 1 centímetro. O efeito pode ser aumentado pela
aplicação de um campo elétrico alternado de mesma freqüência da
vibração mecânica natural do cristal. Muitos cristais têm um fator de
qualidade Q de
várias centenas, e, no caso de quartzo, o valor pode ser 10. O resultado
é um coeficiente de piezoeletricidade Q vezes maior que um campo
elétrico estático. O Q muito grande de quartzo é explorado em circuitos
de osciladores eletrônicos para fazer cronômetros notavelmente
precisos. As vibrações mecânicas que podem ser induzidas num cristal
pelo efeito de conversão piezoelétrica também são usadas para gerar
ultra-som, que é um som com freqüência muito maior do que as
freqüências audíveis ao ouvido humano-maior que 20 quilohertz. O som
refletido é detectável pelo efeito direto. Tais efeitos formam a base de
sistemas de ultra-som usados em sondas de profundidade, usadas em
lagos e vias fluviais para localização de peixes. O ultra-som tem
encontrado aplicação em imagens médicas (por exemplo,
monitoramento fetal e a descoberta de anormalidades como tumores

de próstata). O uso de ultra-som torna possível produzir quadros
detalhados de órgãos e outras estruturas internas devido a variação na
reflexão de som de vários tecidos do corpo. Filmes finos de polímero
plástico com um coeficiente piezoelétrico de cerca de 10 -11metros por
volt estão sendo desenvolvidos e têm numerosas aplicações.

http://www.feiradeciencias.com.br/sala12/12_T05.asp
Esse site é mais voltado sobre energia elétrica, mas temso uma experiência
simples sobre piezoeletricidade

Produzindo energia elétrica

Prof. Luiz Ferraz Netto
leobarretos@uol.com.br

Pilha de Volta
A pilha de Volta, ou pilha voltaica, de Alessandro Volta, foi a primeira fonte de tensão elétrica capaz de
garantir uma corrente elétrica permanente num circuito.
Ele notou, em 1798, que duas tiras de metais diferentes colocadas em uma solução ácida, desenvolve
entre elas uma tensão elétrica. Se um condutor é ligado a essas duas tiras haverá, através dele, uma
passagem de elétrons. Vejamos a reconstituição da descoberta da pilha voltaica, em termos atuais.

A pilha de Volta é um gerador eletroquímico.

Experimento: Em um recipiente contendo água coloca-se pequena quantidade de ácido clorídrico (um
composto de hidrogênio e de cloro). Quando se põe o ácido clorídrico em água, ele se decompõe em H+ e
Cl-. Esta solução iônica recebe a denominação de eletrólito. Mergulham-se nessa solução uma tira de
cobre e uma de zinco. Ligam-se estas tiras, com pedaços de fios de cobre, a um amperímetro. O
instrumento acusará a passagem de uma corrente elétrica, mais especificamente, elétrons do zinco para o
cobre. Entre dois condutores de materiais distintos, mergulhados em um eletrólito, aparece uma tensão
elétrica contínua --- efeito Volta.
Podem-se usar praticamente quaisquer dois metais diferentes para construir esta pilha; pode-se mesmo
usar de um bastão de carvão no lugar da tira de cobre. As pilhas de lanternas atuais são versões
melhoradas da pilha de Volta.
Como acontece isso? (clique)
Pilha termoelétrica
No século XVIII, o inventor da pilha voltaica, Alessandro Volta, descobriu um fenômeno curioso. Verificou

que, se dois metais diferentes forem postos em contato, um com o outro, um dos metais fica ligeiramente
negativo e o outro ligeiramente positivo.
Em outras palavras, estabelece-se entre eles uma diferença de potencial, uma tensão elétrica. Chama-se
a isso de potencial de contato (clique).
Em 1822, o físico alemão T.J. Seebeck, aproveitando as idéias de Volta a respeito do efeito da
temperatura sobre o potencial de contato, construiu o par termoelétrico, que consiste em duas tiras de
metais diferentes, unidas (torcidas) em uma das extremidades.

No par termoelétrico, aquecendo-se a junção, produz-se
uma tensão elétrica.

Experimento: Una, por um de seus extremos, um fio de cobre (sem o verniz) e um fio de constantan ou de
ferro, por exemplo, retorcendo-os ou soldando-os. Ligue os extremos livres desse par de fios distintos aos
terminais de um voltímetro sensível (faixa dos milivolts) e aqueça a união dos fios. Enquanto a união é
mantida aquecida, aparece uma tensão elétrica contínua entre os extremos livres desses fios, que é
acusada pelo milivoltímetro.
Podemos juntar vários pares termoelétricos, para produzir uma pilha termoelétrica, que é um detetor
extremamente sensível de raios térmicos (infravermelhos).

Pilha termoelétrica- centenas de pares
são encerrados dentro de um invólucro.

Os pares termelétricos são utilizados, também, na construção de pirômetros, aparelhos capazes de medir
a temperatura mesmo estando afastados dos pontos cuja temperatura se medem. Eles são empregados,
ainda, como cruz térmica em amperímetros especiais para medidas de correntes alternadas de altas
freqüências.
Cristal piezoelétrico
Existe um método de conversão direta de energia mecânica em energia elétrica. Certos cristais, como o
sal de Rochelle, turmalina ou sal de Seignette e o quartzo, têm a propriedade de gerar uma tensão
elétrica, quando comprimidos. A tensão gerada, mais ou menos volts, depende do grau de compressão.
Chama-se a isso de piezoeletricidade.

O cristal comprimido produz uma tensão elétrica.

O cristal de sal de Rochelle, por exemplo, é muitas vezes empregado no fonocaptor do toca-discos. Ele
converte os sulcos do disco em tensão elétrica variável. A agulha do fonógrafo é mantida firme junto ao
cristal; ao passar pelos sulcos do disco a agulha vibra, de ponta a ponta, de acordo com as variações de
profundidade dos sulcos. Estas variações são transmitidas ao cristal sob a forma de variações de pressão.
Em conseqüência, o cristal gera uma tensão variável a qual produz som, quando amplificada e dirigida a
um alto-falante. O microfone de cristal é outro exemplo da aplicação da tensão gerada por deformação de
cristais. Muitos acendedores de fogão e isqueiros funcionam na base da piezeletricidade.
Experimento: Retire o elemento piezelétrico de um velho acendedor de fogão (ele tem a forma de um
pequeno cilindro). Às placas metálicas desse elemento ligue as garras jacarés de um voltímetro à válvula.
Pressione sobre o cristal ou de pequenas pancadas sobre ele. A agulha do voltímetro se desvia para a
direita ou esquerda conforme a pressão exercida aumenta ou diminui, respectivamente --- efeito
piezelétrico.
Dínamos e alternadores
Michael Faraday descobriu que é possível produzir-se uma tensão elétrica toda vez que um condutor 
ou muitas voltas dele, constituindo uma bobina  corta um campo magnético. Este é o princípio de
funcionamento dos geradores eletromecânicos.
Observe na figura a seguir, como é simples, pela técnica descoberta por Faraday, produzir-se uma tensão
elétrica e, com ela, manter uma corrente elétrica em um circuito.

Produzindo corrente elétrica com uma bobina fixa e um ímã móvel.

Experimento: Num quadro de papelão, enrolamos algumas dezenas de espiras de fio de cobre esmaltado,
construindo uma bobina fixa; uma centena de espiras é uma boa quantidade. As extremidades dos fios
dessa bobina foram ligadas a um galvanômetro elementar constituído de umas 30 voltas de fio sobre a
caixa de uma bússola. A seguir, movimentamos, para dentro e para fora, um ímã no interior da bobina.
Pronto! É só isso! Ao se mover o ímã permanente num e noutro sentido (vai-vem) dentro da bobina,
aparece nos terminais dessa uma tensão elétrica alternada, no mesmo ritmo do vai-vem.
Quando o ímã é empurrado para dentro da bobina a agulha da bússola desloca-se num sentido
(acusando a passagem de uma corrente elétrica devida ao efeito magnético das correntes) e quando
tiramos o imã de dentro da bobina a agulha desloca-se em sentido contrário. O vai e vem do ímã, em
relação á bobina, produz uma corrente alternada que desloca a agulha da bússola ora para um lado ora

para outro.
O que descrevemos é um gerador eletromecânico de tensão alternada ou um alternador.

O ímã é mantido fixo e a bobina é quem se move.
Não importa quem é móvel, uma corrente alternada
é acusada pelo medidor.

Dínamos (que fornecem corrente contínua) e alternadores (que fornecem corrente alternada) devem
apresentam, sempre, uma parte móvel  é a bobina que gira dentro do ímã ou é o ímã que gira dentro da
bobina. De qualquer modo, alguém deve gastar energia para manter esta parte móvel e, dependendo de
quem é esse alguém, teremos vários modos de se produzir energia elétrica.

Podemos usar da energia eólica para fazer
dínamos e alternadores funcionarem.

Podemos usar energia térmica para acionar
os alternadores.

Podemos usar energia nuclear para obtermos
a energia elétrica.

Podemos usar a energia mecânica dos fluxos
de água para conseguirmos a energia elétrica.

As usinas hidrelétricas são as mais comuns para a
obtenção da energia elétrica.

A água faz girar a turbina, a qual faz girar a bobina do alternador dentro de um campo magnético.

Fotoelemento
Experimento: Conecte um fotoelemento (fotodiodo) a um milivoltímetro. Ilumine o fotoelemento. Ao
iluminar o fotoelemento aparece uma tensão elétrica contínua.

Geração de tensão por meio da luz.

Ao incidir a luz no fotoelemento aparece entre a placa e o anel de contato uma pequena tensão. A placa
básica se converte no pólo positivo e o anel de contato em pólo negativo. Essas células fotovoltaicas são
utilizadas, por exemplo, nos fotômetros, como geradoras de tensão em satélites e em comandos e
regulagens eletrônicas.

Notas
Como acontece isso?: Em linguagem química simplificada explicamos assim: ao mergulharmos a tira de
zinco na solução ácida, o zinco começa a dissolver-se, isto é, átomos de zinco começam a deixar a tira e
entram na solução. Mas, cada átomo de zinco ao entrar na solução, deixa atrás de si, na placa de zinco,
dois elétrons. Desse modo, a tira de zinco, por causa dos elétrons ali deixados, ficou com excesso de
carga negativa.
Os íons positivos de zinco (Zn++) repelem os íons positivos de hidrogênio (H+) para a tira de cobre. À
medida que cada íon positivo de hidrogênio chega na tira de cobre, retira dela um elétron e torna-se,
dessa forma, um átomo neutro. A tira de cobre, cedendo elétrons, ficou com excesso de carga positiva.
Assim, foi criada uma diferença de potencial (força eletromotriz ou tensão elétrica) entre as tiras de zinco
e de cobre. Quando ligadas a um condutor, dá-se a passagem de elétrons do zinco para o cobre. O
processo continua até que toda a tira de zinco tenha sido consumida.

Potencial de contato: varia segundo os metais empregados e segundo a temperatura do ponto de junção.
Hoje sabemos que esse potencial de contato é produzido por causa dos elétrons livres, presentes nos
metais.
Esses elétrons livres passam de um metal para outro, mas, dependendo dos metais empregados, passam
com maior facilidade em um sentido ou no outro. O metal que receber maior número de elétrons ficará,
então, negativo. O outro, por causa da deficiência dos elétrons, ficará positivo.
[Documento registrado em Cartório de Patentes e Registros]

http://www.dicionario.pro.br/dicionario/index.php?title=Piezoeletricidade
Esse site explica sobre piezoeletricidade e site algumas aplicações desse efeito

Piezoeletricidade: Propriedade de um mineral em ficar com sua superfície carregada
elétricamente quando é submetido a uma pressão nos extremos de seus eixos
cristalográficos, ou vice versa, de sofrer pequenas mundanças de volume quando lhe é

aplicada uma voltagem elétrica. Descoberta em 1880 pelos físicos franceses Pierre
Curie e seu irmão Paul Jacques Curie, a piezoeletricidade, passou a ter um uso grande
nos laboratórios e na indústria, como sensor (transdutor) de pressão e como calibrador
da frequência de elementos oscilantes, na medida que uma voltagem aplicada a um
cristal piezoelétrico, provoca sua dilatação e contração segundo a polaridade da corrente
(oscilação).
Dentre as muitas aplicações da piezoeletricidade temos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

osciladores para relógio a quartzo
Produção ou detecção de som (sonar)
ultrasonografia médica
microbalanças, à base de cristal de quartzo, capaz de pesar massa de até 0,1
nanograma
microfones
produção de faísca em acendedores,
Controles remotos para aparelhos eletrônicos
detectores de ondas em radar ultrasensíveis
espectrofotômetros

Etimologia: do grego piezo=força, pressão.
Entre os minerais que possuem esta propriedade, o quartzo é marcante pois pequenas
pressões aplicadas paralelamente a um de seus eixos, produz uma corrente elétrica
capaz de ser detectada. Cristais de quartzo, devidamente cortados e preparados, são
usados como controladores de frequência de circuitos osciladores como a CPU de
computadores.
A turmalina também é piezoelétrica, sendo muito usada como detectora de pressão, isto
é, cáculo da pressão a partir da corrente gerada.
Substâncias artificiais que também apresentam piezoeletricidade: Sal de Rochelle,
cerãmicas, PVDF-fluoreto de polivinilideno,

http://www.odontologia.com.br/artigos.asp?id=216&idesp=15&ler=s
Esse site fala sobre a propriedade piezoelétrica do osso

Mudanças tissulares decorrentes do movimento ortodôntico
Lincoln Issamu Nojima ( nojima@odontologia.com.br )
- Mestre em Ortodontia pela UFRJ
- Prof. da Faculdade de Odontologia da UFRJ
Matilde da Cunha Gonçalves
- Mestranda de Ortodontia, UFRJ (Outubro de 1996)

O tratamento ortodôntico é baseado no princípio do movimento dentário, ou seja, se uma
pressão prolongada é aplicada em um dente, fatalmente ocorrerá o seu deslocamento.
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1. INTRODUÇÃO
O tratamento ortodôntico é baseado no princípio do movimento dentário, ou seja, se uma pressão
prolongada é aplicada em um dente, fatalmente ocorrerá o seu deslocamento.
3

8,9

12

Segundo DeAngelis , Reitan e Wilheln , existem leis gerais que podem ser aplicadas a todos os
tipos de movimento dentário. O osso alveolar é absorvido, onde a raiz comprime o ligamento
periodontal durante certo tempo e deposita-se novo osso, quando existem forças que tracionam este
osso.
7

Para Proffit e Fields , o dente move-se através do osso levando toda a estrutura de suporte, como se
a cavidade onde se insere migrasse. Como a resposta óssea é mediada pelo ligamento periodontal, o
movimento dentário é, antes de mais nada, um fenômeno ligado ao mesmo.
Sem dúvida, todas estas afirmações aparentemente óbvias estão sujeitas a outras variações e
excessões quando se introduzem fatores como magnitude, direção e duração da força. Desta forma,
este trabalho terá como objetivo traçar certos aspectos referentes às reações tissulares, frente as
forças mecânicas empregadas pelos aparelhos ortodônticos.
2. RESPOSTA PERIODONTAL E ÓSSEA À FUNÇÃO NORMAL
7

Para Proffit , os dentes e estruturas periodontais estão sujeitos as forças pesadas e intermitentes
durante a função mastigatória. O contato entre os mesmos por um segundo ou menos geram forças
pesadas, chegando a 1 ou 2 kg quando estruturas moles são mastigadas, e forças equivalentes a 50
kg quando objetos mais resistentes são mastigados. figura 01

Figura 1
Disposição das fibras periodontais

adequadas para o recebimento do impacto mastigatório
Quando o dente é submetido a cargas pesadas, o rápido movimento do mesmo no espaço
periodontal é evitado pelo fluído tissular incompressível. Contudo, se a pressão contra um dente é
mantida, o fluxo é rapidamente escoado e o dente movimenta-se no espaço periodontal, comprimindo
o ligamento contra o osso adjacente.
Apesar do ligamento periodontal ser facilmente adaptado para resistir às forças de curta duração, ele
perde rapidamente a capacidade adaptativa com a compressão e extravasamento do fluído tissular
desta área confinada. Força prolongada, mesmo de baixa magnetude, produz uma resposta
fisiológica diferente com remodelação do osso adjacente. O movimento ortodôntico é possível graças
à aplicação de forças prolongadas.
Já o fenômeno da erupção dentária faz pensar que forças geradas no ligamento periodontal podem
produzir o movimento dentário. O mecanismo de erupção ocorre e depende de eventos metabólicos
no ligamento periodontal, incluindo o entrecruzamento e encurtamento das fibras colágenas maduras.
Este processo é contínuo até a idade adulta, apesar da velocidade reduzida. Um dente cujo
antagonista tenha sido extraído sempre erupcionará novamente, mesmo após alguns anos de
aparente imobilização.
2.1 Fisiologia do movimento dentário
12

Para Wilheln , a definição do termo movimento dentário fisiológico é fundamental. Ela designa,
primariamente, o leve movimento de inclinação experimentado pelo dente durante a função
mastigatória e, secundariamente, o dente de pessoa jovem durante e após a erupção. A modificação
na posição do dente observada em indivíduos em crescimento ou em adulto, após a erupção, é
chamada migração dentária. figura 2.

Figura 2
Migração dentária dos molares.
+ apesição óssea
- absorção óssea
A migração dos molares em humanos ocorre no sentido mesial, principalmente no maxilar.
Comparando com a erupção dentária, a migração é um movimento relativamente lento.
A migração dentária é sempre relacionada com mudanças tissulares definidas. Em pessoas jovens, o
dente em eupção vai migrar até alcançar o que é chamado de posição ideal. O novo tecido ósseo,
depositado durante esta migração, pode ser vista radiograficamente e histologicamente,
apresentando os seguintes estágios de evolução :
1- osteóide
2- osso fasciculado
3- osso lamelar
O osteóide é produzido pelos osteoblastos. É encontrado em todas as superfícies ósseas onde está
havendo nova deposição. Como não apresenta sinais de calcificação, o tecido osteóide não sofre
absorção. A partir do instante em que surgem os primeiros sinais de cacificação, o tecido recebe a
denominação de osso fasciculado. Quando este alcança uma certa espessura e maturidade, as
partes deste osso fasciculado reorganizam-se e formam o osso lamelado.
Esta sequência é, em princípio, a mesma que se observa na formação óssea durante o movimento

ortodôntico, sendo a intensidade de força maior quando comparado à migração dentária. A
recuperação dos tecidos também se faz de maneira mais demorada, residindo aí a maior diferença
12
entre movimento fisiológico e movimento ortodôntico.
3. RESPOSTA TISSULAR A APLICAÇÃO DE FORÇAS ORTODONTICAS
8,9

Segundo Reitan , reações tissulares relacionadas à Ortodontia indicam tradicionalmente trocas
histológicas ocorridas no ligamento periodontal, e, particularmente, no osso alveolar em torno de um
dente que tenha sido movimentado ortodonticamente. Num sentido mais amplo, o termo reações
tissulares abrange modificações ocorridas também no tecido mole adjacente ao processo alveolar, ou
correspondente ao espaço percorrido pelo dente que foi movimentado.
A mecânica empregada pelo ortodontista e as reações biológicas advindas, estão inter-relacionadas.
A força empregada para o movimento dentário foi definida a partir da adaptabilidade dos tecidos,
através das reações histológicas observadas nos mesmos. Os aparelhos ortodônticos, empregados
na atualidade, estão em perfeita ressonância com o conhecimento dos princípios biofísicos e
biomecânicos que regem a histofisiologia dos tecidos de suporte e proteção dos dentes.
3.1 Resposta do tecido gengival ao movimento dentário ortodôntico
1

Para Atherton , quando um dente é movido por terapia ortodôntica, a gengiva adjacente ao dente
modifica-se de maneira peculiar. O efeito é tipicamente observado quando um canino superior é
retraído.(figura 3) Existe mudanças no aspecto da gengiva que está mesial ao dente, assemelhandose a um tecido estirado. Esta observação pode ser confirmada antes do movimento dentário, pela
marcação de uma pequena tatuagem na papila mesial ao canino.(figura 4b) Em certos casos o tecido
1
apresenta-se com um defeito avermelhado e de forma triangular junto a superfície.
Na região distal ao dente movimentado, a gengiva está deslocada na mesma direção.(figura 4c e 4d).
Isto também pode ser confirmado através de uma tatuagem na papila gengival distal ao dente.

Figura 3
Um diagrama representando as mudanças epiteliais mencionadas.
O.E. epitélio oral.
R.E.E. epitélio reduzido do esmalte.
T.S.E. epitélio cicatrcial do dente movido.
R.P. epitélio defeituoso de cor avermelhada.
C. prega epitelial após o movimento dentário.
Durante a movimentação distal do canino, ocorrem mudanças gengivais e que podem ser divididas
em 4 estágios:

Figura 4
Diagrama representando os estágios de movimento dentário.
Estágio A representa o aspecto gengival anterior a extração. A gengiva apresenta uma cor róseapálida normal.
Estágio B imediatamente após a extração dentária. O diagrama ao lado mostra a epitelização do
local previamente preenchido por sangue coagulado. As papilas ainda apresentam-se intactas na
região mesial e distal do canino. As flexas apontam as marcas tatuando as papilas
Estágio C representando o final deste estágio. 7 a 9 semanas após o início do movimento dentário.
O dente experimental está separado dos dentes anteriores e a papila entre estes dentes torna-se
visível. A papila bucal e palatina estão unidas através de um sulco, e junto a superfície mesial pode
ocorrer a formação de um defeito epitelial de cor avermelhada e com formato triangular. Na região
distal ao dente em movimento, a papila está deslocada na mesma direção, mas ainda está intacta.
Estágio D é o fim do movimento dentário, ao redor de 9 a 13 semanas do início do movimento. O
defeito triangular está bem definido. A exposição da superfície mesial do canino à cavidade bucal
torna-se maior devido àquele defeito epitelial. Na região distal ao dente, ou seja, aquela que entrou
em contato com o PM, apresenta a papila separada em duas partes, uma palatina e outra bucal, com
a formação de uma prega mucosa.
3.2 Resposta óssea e do ligamento periodontal à aplicação de forças ortodônticas
8,9,11

De acordo com Reitan
, não existe grande diferença entre as reações tissulares observadas nos
movimentos dentários fisiológicos e ortodônticos. Apesar dos dentes serem movidos mais
rapidamente durante o tratamento, as mudanças tissulares produzidas por forças ortodônticas são,
em consequência, mais marcadas e extensas. Esta diferença também se reflete no maior tempo
requerido para que se inicie a formação óssea nas áreas previamente absorvidas por forças
ortodônticas.
3

DeAngelis , em 1970, relata que a resposta tissular à mecanoterapia é um achado fundamental na
série de eventos que devem ser considerados no movimento dentário. Princípios mecânicos podem
ser aplicados com sucesso sobre a dentição. A degradação osteoclástica do osso alveolar como
resultado da pressão e a concomitante deposição osteoblástica em resposta à tensão, são achados
consistentes em estudos histológicos de movimento dentário. Mais recentemente, vários
refinamentos técnicos na magnitude e duração de forças aplicadas tem alterado as características da
resposta tecidual.
3.2.1 Princípios biológicos do movimento dentário
7

Proffit relata em seu livro que existem dois elementos de controle do movimento dentário ortodôntico
possíveis: a eletricidade biológica ou piezoeletricidade e a pressão-tensão sobre o ligamento

periodontal, afetando o fluxo sanguíneo.
A Teoria da Bioeletricidade relaciona o movimento dentário, ao menos, como parte das mudanças no
metabolismo ósseo e controladas pelos sinais elétricos produzidos quando o osso alveolar flexiona e
se dobra. A teoria da pressão-tensão relaciona o movimento dentário com as mudanças celulares
produzidas pelos mensageiros químicos, tradicionalmente considerados como geradores das
alterações no fluxo sanguíneo através do ligamento periodontal. Pressão e tensão no ligamento, pela
redução (pressão) ou aumento (tensão) do diâmetro dos vasos sanguíneos no espaço periodontal,
podem, certamente, alterar o fluxo sanguíneo. As duas teorias não são incompatíveis e nem se
excluem mutualmente. Em uma perspectiva atual, parece que ambos os mecanismos fazem parte do
controle biológio do movimento dentário.
Piezoeletricidade ou eletricidade biológica
3

DeAngelis sugere que os elementos responsáveis pela coordenação das modificações ósseas
podem ser encontradas na piezoeletricidade natural do osso. É dito que o osso tem piezoeletricidade
(piezo = vem do grego com significado de pressão), com propriedade primária que se deve ao
colágeno. Esta estrutura cristalina, por conseguinte, é capaz de mudar a polaridade elétrica quando
distorcida. A distorção é como um gatilho mecânico, e pode ser encontrado em dobras microscópicas
3
no osso alveolar, causado por forças ortodônticas . Estas dobras microscópicas podem iniciar um
efeito piezoelétrico dentro do osso alveolar distorcido.(figura 5)

Figura 5
Representação diagramática da inclinação de um incisivo (a).
Linha cheia mostrando o dente antes do movimento,
e as linhas interrompidas após o movimento de inclinação.
Note a distorção do alvéolo no lado de pressão (b) e no lado de tensão (c).
As flexas verticais indicam o padrão de stress sobre a superfície óssea durante a distorção.
Superfícies com flexas divergentes são de absorção,
enquanto que as flexas convergentes mostram superfícies de depósito.
Através desta distorção, alterações do ambiente elétrico local devem regular a diferenciação das
células ósseas progenitoras sobre as superfícies que recebem a variação do stress. Existem
evidências de que mudanças elétricas nas superfícies convexas diferenciam-se das superfícies
côncavas, quando a baixa compressão variar os padrões de stress. Este fator poderia explicar as
mudanças celulares em superfícies ósseas a distância, afetadas por estímulo através da distorção,
3
sem o contato direto com o estímulo .
Assumindo a validade desta hipótese, que associa a atividade piezoelétrica do osso com a
remodelação alveolar, dobras no alvéolo no lado de pressão são prontamente alcançadas e
visualizadas. Distorção do osso no lado de tensão não estão tão bem explicadas, mas pode ser em
função da distorção das fibras periodontais. Esta estrutura colágena, quando estirada, é capaz de
distorcer o segmento ósseo aonde se inserem, sendo um fator responsável pela alteração
3
microscópica deste segmento e, por conseguinte, iniciar a atividade piezoelétrico no lado de tensão .
Pressão - tensão
A teoria da pressão-tensão é clássica, no que se refere ao movimento dentário ortodôntico, e baseiase mais na química do que nos sinais elétricos como estímulo para diferenciação e consequente
2
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movimento dentário. Para Burstone e Norton , Proffit , não há dúvida de que os mensageiros
químicos são importantes, na grande quantidade de eventos que levam a remodelação óssea
alveolar e movimento dentário.
Nesta teoria, uma alteração no fluxo sanguíneo do ligamento periodontal é produzida por uma força
aplicada, o que causaria mudanças de posição do dente no espaço periodontal, comprimindo o
ligamento em algumas áreas, enquanto tensionadas em outras. O fluxo sanguíneo diminui onde o

ligamento é comprimido, enquanto é frequentemente mantido ou aumentado onde o ligamento está
sob tensão.

Figura 6
Áreas de pressão e tensão do dente sobre o osso alveolar durante o movimento ortodôntico.
No caso de regiões do ligamento periodontal super-distendidas, o fluxo sanguíneo pode ser diminuido
transitoriamente. As alterações no fluxo sanguíneo geram, rapidamente, mudanças no ambiente
químico. Por conseguinte, o nível de oxigênio certamente pode cair na área comprimida, mas
aumenta no lado de tensão e a proporção relativa de outros metabólitos também pode mudar em
questão de minutos. Estas mudanças químicas, agindo diretamente ou por estímulo da liberação de
outros agentes ativos biologicamente, poderiam estimular, então, a diferenciação e atividade celular.
Em essência, esta visão do movimento dentário mostra três estágios:
1) alteração no fluxo sanguíneo associado à pressão no ligamento periodontal;
2) a formação e/ou liberação de mensageiros químicos, e;
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3) ativação celular.

3.2.2 Absorção óssea
Tem-se colocado como realidade que a aplicação de forças ortodônticas leves resultam em absorção
óssea direta do lado de pressão. A absorção óssea direta implica que os osteoclastos formam-se
diretamente ao longo da superfície do osso na área correspondente as fibras comprimidas.. Se forem
obtidas tais reações, as fibras periodontais deverão ser comprimidas até certo tempo, e não devem
causar hialinização. Como norma, isto não ocorrerá durante a etapa inicial do movimento dentário. A
absorção óssea inicial direta pode ser observada somente em condições experimentais
8,9
cuidadosamente controladas.
A duração do movimento divide-se em período inicial e secundário. figura 7

Figura 7
Grau de movimento dentário antes e depois do processo de hialinização.
O movimento dentário que ocorre depois da hialinização denomina-se de período secundário.

A absorção óssea direta, também chamada de absorção frontal, é formado sobre todo o período
secundário quando o tecido hialinizado desaparece após a absorção óssea solapante. Tal absorção
óssea pode, por exemplo, ser observada durante a rotação de um dente. A raiz move-se
paralelamente a superfície óssea sem provocar áreas de compressão. (figura 8 - 9)

Figura 8
Absorção óssea direta ou frontal após o movimento da raiz paralela a superfície radicular, como
ocorre durante a rotação. R, absorção óssea.

Figura 9
Corte longitudinal de uma área correspondente a uma zona de absorção da figura 8. Experimento em
animal. A raiz foi girada paralelamente à superfície óssea. A, absorção óssea direta com numerosos
osteoclastos ao longo da superfície óssea; B, raiz; C, capilar do ligamento periodontal.
Também ocorre absorção frontal ao longo da superfície óssea adjacente a uma zona hialinizada
comprimida. Neste último caso, a reação tissular, como um todo, denomina-se de absorção óssea
indireta.
O ligamento periodontal tem frequentemente 0,25 mm de espessura ou menos, e num primeiro
momento suas fibras serão comprimidas entre a raíz e a superfície óssea. A compressão promoverá
o desaparecimento das células do ligamento periodontal nesta área, resultando em uma parada do
movimento dentário.. O dente não se moverá até que o osso subjacente ao tecido hialinizado tenha
sido eliminado pela absorção solapante. Devido a duração desta absorção ser aproximadamente
proporcional à extensão da zona hialinizada, é de fundamental importância aplicar forças iniciais de
8,9
forma que previna-se a formação de áreas acelulares excessivamente extensas.
Sabe-se que os osteoclastos não absorvem tecido colágeno hialinizado, porém, são capazes de
absorver osso e degradar sua matriz orgânica colágena.
As ocorrências descritas até agora fazem parte do período inicial, e sua duração pode variar de
poucos dias até 2 meses. Durante o período de absorção solapante, pode, algumas vezes, ocorrer
pequenos movimentos dentários. Porém, na maioria das vezes, não há mudanças na posição
dentária durante o período de hialinização, que pode durar aproximadamente 2 a 3 semanas. É
importante ressaltar que, frequentes reativações tendem a aumentar a extensão e a duração da zona
de hialinização, o que tenderá a tornar mais longo este período, o que é indesejável.
No período secundário o ligamento periodontal é consideravelmente alargado. Osteoclastos vão
atacar a superfície óssea numa área muito mais extensa e, a maior parte da absorção óssea será do
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tipo direta. Este período tem uma pequena duração.
3.2.3 Formação Óssea
8

Para Reitan , simultaneamente à absorção óssea que ocorre no lado de pressão, mudanças de
caráter formativo estão ocorrendo no lado de tensão. O número de osteoblastos e fibroblastos
aumenta, devido ao aumento da atividade mitótica. Ocorre uma proliferação celular incipiente na área
marginal à zona de tensão após 30 a 40 horas. As novas células poderão ser observadas ao longo
dos feixes de fibras estiradas, e este arranjo é característico do estágio inicial da formação óssea.

Logo após a proliferação celular, tecido osteóide será depositado no lado de tensão.
6

Segundo Langlade , esta rápida formação de osteóide é especialmente evidente durante o período
secundário; após a absorção solapante ter sido completada no lado de pressão. As novas células no
lado de tensão são frequentemente arranjadas em uma zona proliferativa, contendo cadeias ou
6
fileiras de odontoblastos. A formação óssea é então, o resultado da tensão exercida sobre as fibras
periodontais.
A calcificação do tecido osteóide inicia-se rapidamnete, porém, a camada mais superficial continuará
sem receber deposições de sais. Quando este novo osso fascicular atingir uma certa espessura,
haverá reorganização deste osso que é relacionado, em alguma extensão, ao movimento fisiológico
6
do dente.
Devido a estas reações tissulares de remodelado ósseo, que são estimulados pela aplicação de
forças aos dentes, ocorre movimento dentário sem que haja perda da integridade entre dente e
alvéolo.
Para que ocorra o movimento dentário, a força aplicada ao dente deve superar o tônus do ligamento
periodontal (ou forças intrínsecas), que é a energia necessária para colocar em movimento os fluídos
8
intersticiais e para que as fibras periodontais neutralizem estas forças.
3.2.4 Efeito da magnitude de força
7

De acordo com Proffit , quanto mais pesada for a pressão aplicada, maior será a redução no fluxo
sanguíneo através das áreas comprimidas do ligamento periodontal, até o ponto em que os vasos se
tornam totalmente colapsados e sem fluxo sanguíneo. Tem sido demonstrado em animais que esta
sequência teórica ocorre onde o aumento da força cause diminuição da impregnação de corantes no
ligamento periodontal no lado comprimido. Consideremos o curso dos acontecimentos após a
aplicação de uma força ortodôntica, contrastando o ocorrido com a força pesada versus força leve.
Forças pesadas
Segundo Proffit, forças pesadas são capazes de ocluir totalmente os vasos sanguíneos e interromper
o suprimento em determinadas áreas do ligamento periodontal. Quando isto acontece, inicia-se uma
necrose estéril nesta área. As células, das áreas adjacentes ao local comprimido, são estimuladas
para se transformarem em osteoclastos. Devido a esta aparência histológica de desaparecimento das
células, a área avascular é tradicionalmente chamada de hialinizada. Quando isto ocorre,
remodelação do osso adjacente à área necrótica tem que ser efetuada por células oriundas das áreas
adjacentes não danificadas.
Após um atraso de vários dias, elementos celulares das áreas adjacentes não danificadas do
ligamento periodontal começam a invadir a área hialinizada. O mais importante é que osteoclastos
aparecem nos espaços medulares adjacentes e começam um ataque por baixo do osso,
imediatamente abaixo a área necrótica do ligamento periodontal. Este processo já descrito como
absorção solapante, ataca a área abaixo da lâmina dura. Quando a hialinização e a absorção
solapante acontecem, há um inevitável atraso na estimulação da diferenciação das células nos
espaços medulares e, secundariamente, por causa da considerável espessura de osso que necessita
ser removido por baixo, para que o movimento dentário possa acontecer.
Forças leves
7

Para Proffit , quando uma força leve e prolongada é aplicada a um dente, o fluxo sanguíneo através
do ligamento periodontal parcialmente comprimido diminui, o fluído é enviado para fora do espaço
periodontal e o dente movimenta-se dentro do alvéolo. Dentro de poucas horas, a mudança
resultante no ambiente químico produz um padrão diferente de atividade celular.
8,9,11

Já Reitan
, acha que áreas de hialinização deverão ocorrer, mesmo com a utilização de forças
leves. Segundo o autor, a hialinização é causada, em parte, por fatores anatômicos e em parte por
fatores mecânicos. Um dos fatores anatômicos é a forma e contorno da superfície óssea. Existindo
fissuras e espaços medulares abertos é provavel que exista um curto período de hialinização. Devese salientar que zonas hialinizadas geradas por forças leves são muito pequenas, cobrindo uma área
não maior que 1 a 2 mm da superfície radicular.

A aparência hialina uniforme de uma zona comprimida é causada principalmente por certas
mudanças na substância fundamental. As fibras colágenas, gradualmente, tendem a ser mais ou
menos confluente com a substância fundamental gelatinosa que os rodeia.
Como resultado da destruição de células e dano aos capilares, aparecerá uma leve reação
inflamatória, seguida pela produção de novos capilares e células do tecido conjuntivo em áreas ao
redor da zona hialinizada
3.2.5 Tipos de movimento dentário ortodôntico
De acordo com a prévia discussão, parece claro que o nível de força ótimo para o movimento
dentário tem que ser alto o bastante para estimular atividade celular, sem ocluir completamente os
vasos sanguíneos do ligamento periodontal. Tanto a quantidade de força liberada em um dente,
quanto a área do ligamento sobre a qual a pressão será distribuída , são importantes para determinar
o efeito biológico. A resposta do ligamento é determinada não somente pela força, mas também pela
pressão por unidade de área. Já a distribuição das forças no ligamento periodontal e,
subsequentemente a pressão, diferem nos vários tipos de movimento dentário, tornando-se
necessário especificar o tipo de movimento, tanto quanto a quantidade de força para proporcionar
níveis de pressão ótimos para os objetivos ortodônticos.
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Langlade admite que as condições mecânicas de nossos dispositivos ortodônticos são, às vezes,
capazes de aumentar consideravelmente a força aplicada. É assim que as forças qualificadas como
leves podem impor ao dente uma pressão extremamente elevada, com muito mais danos que as
forças chamadas pesadas. Daí a necessidade do profissional conhecer bem a biomecânica dos
sistemas ortodônticos, propostos ao longo de nossos tratamentos, efetuando diversos movimentos
dentários, cada um podendo ser descrito a partir de um centro de referência.
INCLINAÇÃO
8

Segundo Reitan o movimento de inclinação pode ser considerado como o movimento dentário mais
seguro e biológico. Isto se deve, principalmente, ao fato do movimento fisiológico dos dentes ocorrer
em forma de inclinação. Durante o tratamento ortodôntico, um dente pode ser inclinado com certas
variações em direção vestibulo-lingual ou mesio-distal. O resultado característico de uma inclinação é
quase sempre a formação de uma zona hialinizada ligeiramente abaixo da crista alveolar.
7

De acordo com Proffit , movimentos de inclinação são produzidos quando uma força simples (p. ex.,
uma mola estendida de um aparelho removível) é aplicada contra a coroa de um dente. Quando isto
é feito, o dente gira em torno de seu centro de resistência em um ponto localizado aproximadamente
no terço apical da raiz (figura 10). Quando o dente gira desta forma, o ligamento periodontal é
comprimido próximo ao ápice do mesmo lado da mola e da crista alveolar do lado oposto à mola.
Pressão máxima do ligamento é criada na crista alveolar e no ápice. Progressivamente, menos
pressão é criada próximo ao centro de resistência.
Forças utilizadas para inclinar dentes devem ser bastante baixas. Tanto os experimento em animais
quanto os experimentos clínicos em humanos, sugerem que as forças de inclinação não deveriam
exceder 50 g.

Figura 10
A aplicação de uma força simples à coroa de um dente, cria uma rotação em torno de um ponto
localizado aproximadamente no terço apical da raiz. Pressão pesada é sentida no ápice da raiz e na
crista alveolar, mas esta pressão diminui para zero no centro de resistência.

TRANSLAÇÃO
2

Burstone e Norton definem o movimento de translação como uma força distribuida de forma
relativamente uniforme ao longo da superfície radicular. O centro de rotação, no movimento de
translação, está no infinito. Pode-se demonstrar que uma única força, agindo através do centro de
resistência do dente, produz uma translação pura do mesmo.
7

Clinicamente Proffit acha necessário a aplicação de duas forças simultaneamente sobre a coroa de
um dente para se conseguir o movimento de translado. Desta forma, a coroa e o ápice radicular
movem-se na mesma direção e quantidade, comprimindo o ligamento periodontal uniformemente.
Torna-se claro que, para produzir a mesma pressão em todo o ligamento e, portanto, a mesma
resposta biológica, o dobro da força deve ser necessário para o movimento de corpo, em relação ao
movimento de inclinação (figura 11).
8,9

Segundo Reitan a hialinização, durante o movimento de translação inicial, ocorre em grande parte
por fatores mecânicos. Clinicamente observa-se que não existe translação sem o movimento de
inclinação logo após o início do movimento ortodôntico.

Figura 11
Movimento de translação.
ROTAÇÃO
7

De acordo com Proffit , forças para produzir rotação de um dente em torno de seu longo eixo
poderiam ser maiores do que aquelas para produzir outro tipo de movimento dentário, já que a força
pode ser distribuida por todo o ligamento, em vez de uma faixa estreitamente vertical. No entanto, é
essencialmente impossível aplicar uma força rotacional de forma que o dente não incline em seu
alvéolo e, quando isto acontece, uma área de compressão é criada como em qualquer outro
movimento de inclinação. Devido a isto, forças adequadas para rotação são similares àquelas de
inclinação.
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Langlade afirma que quando se trata de um dente monorradicular, cuja raiz possui uma forma
arredondada em cortes transversais, o ligamento periodontal recebe uma distribuição bastante
satisfatória. Todas as fibras periodontais estão sujeitas às forças de rotação, por unidade de
superfície, de maneira proporcional. Mas, a maioria dos dentes tem raízes ovais ou múltiplas; nestes
casos, zonas de contração fazem surgir pressões mais significativas, podendo enfraquecer os
ângulos. Quase sempre produz-se uma absorção marginal sem gravidade, com uma participação
muito pequena do osso adjacente neste deslocamento.
A correção de um dente em posição rotada é considerada um procedimento bastante simples.
Segundo Reitan9, do ponto de vista histológico, a transformação tissular que ocorre durante a
rotação está influenciada pelas disposições anatômicas das estruturas de supoorte. Em trabalhos
experimenteis, sobre rotação de dentes, é possível distinguir os terços cervicais, médios e apicais da
raiz dentária. Na região cervical, a maioria das fibras periodontais estão formadas pelo grupo de
fibras gengivais livres e transseptais. As fibras principais do terço médio e apical estão ancoradas na
superfície radicular e no osso alveolar, e as fibras supralveolares estão conectadas com todo o
sistema fibrilar das regiões supralveolares. Esta diferença na fixação das fibras tem demonstrado ser
de grande importância, especialmente durante o período de contenção. Após a rotação de um dente,
o estiramento das fibras gengivais livres podem provocar o deslocamento das fibras colágenas,
elásticas e oxitalânicas colocadas a uma certa distância do dente que se está movendo.
Um movimento de rotação pode provocar certas variações no tipo de resposta tissular observada nos

lados de pressão.
Em certas ocasiões, ocorre hialinização e absorção óssea solapante em um dos lados de pressão,
enquanto que em outros ocorre absorção óssea direta (figura 12). Estas variações são provocadas
principalmente pela posição do dente em relação aos contatos proximais e também pela magnitude
da força. Como em outros tipos de movimento dentário, é favorável a aplicação de forças leves
durante o período inicial de tratamento. Após a rotação, durante 3 ou 4 semanas, finaliza-se a
absorção solapante e prevalece a absorção óssea direta sobre os lados de pressão.

Figura 12
Rotação experimental de um incisivo superior de cachorro.
Formação de dois lados de tensão e dois lados de pressão.
(A) Linha de demarcação entre camadas de osso velho e novo (B)
(C) Lado de pressão com absorção óssea direta.
Do lado de tensão, no terço médio, formar-se-ão novas espículas óssea ao longo das fibras dispostas
de maneira mais ou menos oblíquas. Este estiramento das fibras periodontais coincide com a
formação de cemento celular na superfície radicular. Em alguns casos, encontraremos do lado de
tensão um grande aumento na espessura da camada de cemento. Do lado de pressão pouco
cemento será depositado (figura 13).

Figura 13
Disposição das fibras gengivais livres após a rotação.
O estiramento e disposição oblíqua das fibras de suporte requerem um período de contenção maior,
após terminado o tratamento. É necessário advertir que o espaço periodontal aumenta em muito pela
absorção óssea após a rotação. Além disso, o novo osso depositado no lado de tensão está formado,
em parte, por espículas ósseas não calcificadas. O novo osso fasciculado pode reordenar-se com
facilidade depois da remoção do aparelho, pela contração do feixe de fibras deslocados e estirados.
A presença de fibras elásticas e oxitalânicas na região cervical aumenta a contração das estruturas
supra-alveolares, originando a tendência à recidiva.
VERTICALIZAÇÃO
12

Para Wilheln , verticalização é um movimento bastante semelhante ao de inclinação. Entretanto, a
coroa permanece estática enquanto o ápice se desloca. Este movimento é muito empregado durante
o fechamento de espaços de extração.
Durante o movimento de verticalização, devido à aplicação da força ser exercida sobre o ápice do
dente, há entre este e a crista alveolar uma área de atrito, na qual pode resultar em absorção
radicular.
Quando verticalizamos um dente que sofreu inclinação, devemos nos lembrar que a zona de pressão
no movimento de verticalização é a antiga zona de tensão durante a inclinação e lá se encontra o

osteóide, que pode opor-se ao movimento desejado. Este fenômeno apresenta maiores
incovenientes em adultos, se o osso neoformado for de natureza fibrosa e pouco sujeito a absorção.
O dente encontrará uma zona atrófica e pode resultar em absorção radicular.

Figura 14
Movimento de verticalização.
TORQUE
6

Afirma Langlade , que durante o movimento de torque, o ponto de apoio ou centro de rotação situase no bracket ou outro acessório qualquer em uso. Graças à composição das forças utilizadas a raiz
se desloca, enquanto a coroa mantém-se fixa.
O torque pode ser anterior ou posterior:
a) o torque anterior corresponde ao movimento efetuado sobre os incisivos, para que ao final do
tratamento eles estejam em uma relação aceitável entre si e com o restante da face do paciente;
b) o torque posterior não tem indíces pré-estabelecidos por nenhum autor. É incorporado a um ou
mais dentes do segmento posterior, com o intuito de alcançar melhor interdigitação cuspidária.
Devido ao volume das raízes dos dentes posteriores e a dificuldade de impedir o movimento
coronário, o operador associa, muitas vezes, o movimento de inclinação (coronária) com o
movimento de torque (radicular), ao trabalhar nos segmentos posteriores.
Quanto ao sentido de deslocamento da raiz, o torque pode ser chamado de radículo-vestibular ou
6
radículo-lingual (figura 15).

Figura 15
Um arco retangular encaixado num slot retangular pode gerar um momento necessário para controlar
o posicionamento radicular. O arco é girado (colocado em torção) à medida que é encaixado no slot
do bracket. Os dois pontos de contato estão no canto do fio, onde ele contacta com o bracket. O
braço de força é, portanto, bastante pequeno e as forças devem ser maiores para gerar o momento
necessário.
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Reitan admite que pode-se demonstrar mecanicamente a tendência da porção coronária mover-se
em direção oposta.
Durante o movimento inicial de torque, a área de pressão coloca-se habitualmente na região média
da raiz. Isto ocorre porque o ligamento periodontal tem comumente maior espessura no terço apical
do que no terço médio. Após a absorção das partes ósseas correspondentes ao terço médio, a

superfície apical da raiz gradualmente comprimirá as fibras periodontais adjacentes, e se
9
estabelecerá uma zona de pressão mais ampla.
EXTRUSÃO
7

Para Proffit movimentos extrusivos, idealmente, não produziriam áreas de compressão no ligamento,
somente tensão. Como na rotação, é uma possibilidade mais teórica do que prática, já que o dente se
inclina enquanto é extruído e áreas de compressão podem ser geradas. Mesmo se áreas de
compressão pudessem ser evitadas, forças pesadas em tensão pura seriam indesejáveis, a menos
que o objetivo seja a extração do dente sem o acompanhamento do osso alveolar. Forças extrusivas
e também as de rotação deveriam ser da mesma magnitude daquelas para inclinação, ou seja, de 50
a 75 g.

Figura 16
A, disposição dos feixes de fibras durante ou após a extrusão de um incisivo central.
B, novas camadas de osso no fundo do alvéolo.
O movimento de extrusão deve, às vezes, combater as forças de oclusão criadas pelas forças
musculares. Surge a necessidade de aumentar a intensidade das forças ou de liberar as
interferências oclusais dos dentes a movimentar. A utilização de placas de oclusão, acompanhadas
de elásticos verticais, favorecerão uma extrusão deste tipo.
INTRUSÃO
Por muitos anos foi considerado essencialmente impossível a produção da intrusão dentária
ortodôntica. Clinicamente, a intrusão tem sido demonstrada com sucesso, e tornou-se claro que para
este tipo de movimento faz-se necessário um controle cuidadoso da magnitude da força, tanto que
forças bem leves são aplicadas ao dente. Forças leves são necessárias para intrusão porque elas
7
serão concentradas em uma área pequena do ápice radicular.

Figura 20
Quando um dente é intruído, a força é concentrada em uma pequena área do ápice, Por esta razão,
forças extremamente leves são necessárias para produzir uma pressão adequada no ligamento
periodontal durante a intrusão.
8,9

Reitan afirma que a intrusão dos dentes anteriores é melhor realizada durante períodos de
crescimento ativo. Como resultado, aparece extrusão simultânea e variável dos dentes posteriores.
Existindo um período de crescimento ativo, as cefalometrias tomadas antes e depois do tratamento
revelarão um aumento geral das dimensões verticais das estruturas faciais. Esta mudança das

dimenções faciais podem causar certa dúvida acerca da real ocorrência de intrusão dos dentes
anteriores. Por tanto, é possível fazer estudos sobre o efeito causado por forças de intrusão com
maior exatidão, em indivíduos cujo período principal de crescimento já esteja concluído.
A absorção apical radicular, após a intrusão, depende em grande parte das características
anatômicas que circundam a raiz. O exame de radiografias tomadas antes do tratamento pode dar
informações acerca da forma e condições do osso adjacente e do ápice dos dentes a intruir. Em
pacientes jovens, o ápice muitas vezes está rodeado por osso esponjoso e amplos espaços
medulares, sendo necessário a utilização de forças leves e contínuas. Porém, se o osso da região
apical é bastante compacto, como em adultos, forças leves e interrompidas serão necessárias. Isto
dará tempo para que se inicie a proliferação celular e prevaleça a absorção frontal, quando os arcos
forem reativados após o período de repouso.
Como em outros tipos de movimento dentário, a força aplicada durante o período inicial de intrusão
pode determinar o grau definitivo de absorção radicular. Exercendo-se uma força definitivamente
suave durante 5 a 6 semanas, será menor a tendência de absosrção radicular durante o posterior
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período de intrusão.
4. CONCLUSÃO
A partir da revista realizada, pode-se concluir que o movimento dentário é mais eficiente quando se
evitam áreas de necrose no ligamento periodontal, assim como a dor é diminuida. Logicamente, é
melhor evitar utilizar força ortodôntica excessiva. No entanto, apesar do desejo de produzir
movimento dentário por absorção frontal, isto pode ser extremamente difícil de se obter clinicamente.
Mesmo com forças leves, pequenas áreas avasculares podem se desenvolver no ligamento
periodontal e o movimento dentário pode ser retardado, enquanto estas áreas não possam ser
removidas por absorção solapante.. Clinicamente, o movimento dentário acontece, com frequência,
de uma forma mais intercalada, por causa das inevitáveis áreas de absorção solapante. Contudo,
força exagerada não é útil para o movimento ortodôntico.
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