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RESUMO 
 
 
SOUSA. J. A. L. – Tribologia de um Inserto Metal-Osso Maxilar. Natal/RN, 2016. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
  

O número de implantes e a preferência dos mesmos em relação às próteses vêm 

crescendo a cada ano no Brasil, assim como os profissionais habilitados para tal 

procedimento. Com isso, é necessário que haja estudos sistemáticos sobre a 

dinâmica que ocorre entre o par osso-metal no sistema. Utilizou-se osso suíno para 

a confecção dos corpos-de-prova devido ao fácil acesso ao material. Ensaiou-se e 

submeteu-se em laboratório o sistema a esforços de flexo-torção, quantificando-se o 

"backlash" (folga) após 10� ciclos. Investigou-se também danos na estrutura óssea 

devido às solicitações mecânicas cíclicas aplicadas. Também se avaliou 

microscopicamente o conjunto parafuso-porca. Este estudo possibilitou identificar 

que a temperatura registrada durante a maioria dos ensaios manteve-se numa faixa 

entre 20 e 30°C, a aceleração de vibração global e a pressão sonora demonstram 

que até 104 ciclos o contato entre porca calota e parafuso da haste é não conforme, 

com rugosidade elevada, confirmando a passagem pelo período de running in do par 

tribológico metal-metal, enquanto que após 104 ciclos há o aumento dos parâmetros, 

anteriormente citados, até o término do ensaio, passando a existir um contato 

conforme no período de regime permanente (steady state). O Backlash mensurado 

identificou um valor máximo médio de 0,49mm. Debris, formação de proa, trincas e 

delaminação foram observadas no MEV do osso e da porca-calota. O par osso-

metal ainda foi submetido a um ensaio de tração, obtendo-se um gráfico força 

versus deformação. 

 

Palavras-Chave: Tribologia, Par Osso-Metal, Implante, Backlash, Processo 

Mastigatório. 
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ABSTRACT 
 
 
SOUSA. J. A. L.. – Tribology of a Maxilar Jaw Metal-Bone Insert – Federal 
University of Rio Grande do Norte. 
 

The number of implants and the preference of the same in relation to prostheses 

have been growing every year in Brazil, as well as professionals for such a 

procedure. With this, a systematic study is needed on the dynamic that occurs 

between the pair bone-metal in the system. Swine’s bone was used for making 

specimen due to easy access to the material. It was tested and subjected to 

laboratory system flexo-torsional stresses, backlash was quantified after 105 cycles. 

It also was investigated damage in the bone structure due to the applied cyclic 

mechanical stress. Also microscopically assessed the screw-nut assembly. This 

study identified that the temperature during most assays was maintained in a range 

between 20 and 30 ° C, global vibration velocity and sound pressure showed that up 

to 104 cycles, the contact between nut-cap and screw of the stem is counterformal 

contact, with high roughness, confirming the passage of the running-in period or 

tribological metal-metal pair softening, whereas after 104 cycles for increased 

parameters mentioned above by the end the test, starting to be a contact as the 

steady steak period. The measured Backlash identified a maximum value of 0.49 

mm. Debris, prow formation, cracks and delamination were observed in SEM bone 

and nut-cap. The metal-bone pair was also subjected to a tensile test, yielding a 

graph force versus deformation. 

 

Key-words: Tribology, Par Bone-Metal Implant, Backlash, Masticatoty Process . 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A humanidade sempre buscou implementar, criar e prolongar a vida das 

pessoas no mundo. Um exemplo disso é a estória fantasiosa, Carlo Collodi, 1883, do 

menino criado a partir de peças de madeira, o Pinóquio construído pelo Geppetto. A 

narrativa se situa na Itália do século XIX, época de grande crescimento industrial do 

país. O autor deixa bem evidente as suas preocupações e críticas quanto à 

industrialização, crescimento desordenado das cidades, e aumento da violência 

urbana. Além do seu questionamento implicito sobre automação e substituição do 

orgânico pelo mecânico para além do espaço industrial. 

A condição pós-moderna do homo sapiens tem estimulado a sua atuação em 

condições limítrofes  em diversas áreas como na mobilidade, na prática de esportes, 

no trabalho, no lazer e na maioria das atividades atuais. No entatanto, nemsempre 

esta exposição aos limites humanos tem resultados felizes. Dois exemplos disto 

foram os acidentes catastróficos de atletas enquanto esquiavam nos Alpes: em 

2009, a campeã de snowboard, Karine Ruby, seis vezes campeã mundial, 31 anos, 

habituada ao alto risco, foi a óbito em Mont Blanc (The New York Times, 2009), 

enquanto o heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher, em Dezembro de 

2013, teve traumas generalizados, inclusive na cabeça, permaneceu em coma 

alguns meses e permanece em tratamento intensivo (The Guardian, 2016). Apesar 

de ambos os profissionais serem intrinsecamente exaustivamente preparados para 

conviver com situações limites, eles não ficam livres das consequências negativas 

destes acidentes.  

Não apenas atletas, mas também pessoas comuns estão sujeitos a estas 

infelizes reviravoltas que podem ceifar suas vidas ou submetê-las a longos e, em 

alguns casos, dolorosos tratamentos médicos. No dia a dia esses acidentes tem sido 

especialmente documentados quando relacionados às atividades laborais ou ao 

trânsito. Sendo os acidentes decorrentes no trânsito têm sido influenciadores no 

maior aumento de utilização de próteses diversas. De acordo com Waiselfisz, 2013, 

nos últimos anos, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas 

Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (ABRACICLO) registrou um forte 

crescimento na produção e utilização de motocicletas no Brasil, prevendo uma 

produção de quatro milhões de motos ao ano em 2.024. Em 2014, as vendas 
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atingiram 1.517.662, segundo a Associação. Esse dado seria fato de comemoração, 

se não fosse a proporcionalidade entre a ampliação do seu uso e o aumento de 

acidentados por sua causa, podendo levar os injuriados a reabilitação por próteses, 

ou até mesmo a óbito. Enquanto a pulação cresceu cerca de 11% em uma década 

(2003 à 2013), o número da frota destes veículos aumentou em 247%, e isso foi 

acompanhado pelo crescimento de 280% das mortes relacionadas ao uso de motos, 

chegando o Brasil a ocupar o quinto lugar no ranking mundial de mortes no trânsito. 

Isso ainda leva ao crescimento de outros dados estatísticos: o número de 

internações, e consequentemente, os gastos hospitalares no Sistema Único de 

Saúde, que na ,metade inicial da segunda década desse milênio tiveram um 

aumento de 115% e 170%, respectivamente. (Ministério da Saúde, 2015) 

Isto tem demandado da Engenharia um esforço conjunto com profissionais da 

Medicina, da Odontologia e da Fisioterapia, dentre outros na tentativa de remediar 

as consequências destes números e aumentar a qualidade de vida dos acidentados. 

Alguns vídeos disponibilizados na internet nos quais o jovem professor alemão 

Bertolt Meyer apresenta o seu braço biônico e narra com clareza as novas 

tendências.  

Miguel Nicolelis, cientista brasileiro promove em suas pesquisas no Instituto 

de Neurociências de Natal estudos utilizando a tecnologia de um exoesqueleto, que 

é uma espécie de roupa robótica, permitindo que pacientes com paralisia parcial 

possam realizar movimentos a partir da interação cérebro-máquina. O projeto a que 

pertence é chamado de Andar de Novo - Walk Again. Um dos feitos memoráveis do 

estudo foi na Copa do Mundo de Futebol, sediada no Brasil em 2014, que permitiu 

que um paciente voluntário do projeto chutasse uma bola com ajuda do equipamento 

desensenvolvido (EBC, 2016). 

A imagem da figura 1, publicada em 2013 por Deccan Chronicle, é um robô 

pioneiro construído na Universidade de Zurique e composto por peças protéticas que 

lhe asseguram a marcha, a fala, o batimento cardíaco – ao custo de um milhão de 

dólares de investimento. O valor no robô suíço foi alto, assim como para a 

construção do menino de madeira, que custou a liberdade do seu construtor, 

Geppetto. A obra de Collodi traz a tona o fato de que muitas vezes a criatura 

demanda alto valor, e pode chegar às vezes a superar o próprio criador, como 
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Figura 3. Diagrama Tensão-Deformação para um material dúctil, frágil e osso. 

 
FONTE: Adaptado de Bankoff, 2012. 

 

Um osso vivo apresenta comportamento viscoelástico porque se comporta 

dessa forma quando recebe cargas em diferentes velocidades. A Figura 4 esboça 

um gráfico que apresenta duas taxas de carregamento, rápida, em que a estrutura 

pode suportar maiores valores de carga antes do rompimento, em oposição à taxa 

lenta de carregamento, quando a carga suportada pelo osso até a fratura é 

claramente inferior. 

 

Figura 4. Viscoelasticidade do Osso. 

 
FONTE: Adaptado de Bankoff, 2012. 

 

Implantes dentários em humanos, da mesma forma, são mais e mais 

frequentes, seja por motivos alimentares não-naturais, produtos industrializados e 
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causadores de danos no indivíduo, a começar do sistema dentário. A necessidade 

de manutenção dos dentes naturais e próteses adicionais tem sido elevada, 

repercutindo na majoração de danos na maioria da população que não prioriza tal 

procedimento. 

Esta dissertação trata de uma parametrização do contato entre o osso maxilar 

e uma união roscada metálica, a primeira etapa na direção do conhecimento 

científico experimental dos estados de tensão-deformação cíclica desse sistema. 

 

1.1. Formulação do problema 
 

1 - Implantes dentários em humanos  estão cada vez mais frequentes. 

2 - Os seres humanos tem se alimentado crescentemente com produtos 

industrializados, não-naturais e causadores de danos a começar do sistema 

dentário. 

3 - A necessidade de manutenção dos dentes naturais e próteses adicionais 

tem sido elevada, repercutindo na majoração de danos na maioria da população que 

não prioriza tal procedimento. 

4 - Do ponto de vista da Engenharia, o sistema mastigatório se constitui em 

um par tribológico em que interagem forças de mastigação, a natureza dos 

alimentos e suas propriedades físico-químicas, taxas de desgaste, coeficientes de 

atrito, geometrias envolvidas no contato e mecanismos de dano associados. 

5 - A parametrização do contato entre o osso maxilar e uma união roscada 

metálica é a primeira etapa na direção do conhecimento científico experimental dos 

estados de tensão-deformação cíclica desse sistema. 

O trabalho segue o seguinte roteiro: inicia-se com a Introdução, que contém 

a formulação do problema, motivações e objetivos; A seguir, Revisão da literatura 

apresentando os principais fundamentos de livros, artigos e sítios que dão 

abrangência ao estudo do tema; Consequentemente, os Materiais e métodos, que 

ajudarão ao leitor entender o Ensaio de Simulação do Processo Mastigatório, os 

materiais componentes do corpo-de-prova (osso-metal); No tópico Resultados, 

poderá visualizar-se a caracterização dos materiais, influencia da carga e velocidade 

no calor gerado, e os mecanismos de Backlash na interface osso-metal; Discussão 

apresentará a correlação entre os dados obtidos através do ensaio e a literatura; E o 

fechamento se dará através das Conclusões e Referências bibliográficas. 
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Em toda a dissertação se utilizou mapas conceituais para explicar conceitos:  

Mapas Conceituais são propostos como uma estratégia 
potencialmente facilitadora de uma aprendizagem significativa. Além 
disso, apresenta-se sua fundamentação teórica e são dados 
exemplos, particularmente na área de ciências. (MOREIRA, 2010) 

Os mapas conceituais foram desenvolvidos pelos componentes do Grupo de 

Estudos de Tribologia e Integridade Estrutural da UFRN com base no estudo teórico 

sobre o tema. 

 

1.2. Motivação 
 

O número de implantes e a preferência dos mesmos em relação às próteses 

vêm crescendo a cada ano no Brasil (Conselho Federal de Odontologia (2014) Apud 

Sousa et al (2015)). Isso ocorre pelo fato das primeiras serem mais confortáveis em 

seu uso do que as últimas. Outro fator impactante para esse aumento é o número de 

profissionais habilitados para tal procedimento. Um dado que exemplifica isso é o 

aumento mais que o dobro (260%) de profissionais entre 2004 e 2008, caminhando 

de 287 para 748 especialistas no país. 

O Aumento na expectativa de vida da população, segundo a Organização das 

Nações Unidas (ONU), aumento 11,24 anos entre 1980 e 2010, ocupando assim o 

91° lugar no ranking da ONU (Carta Capital, 2013). E sabe-se que com o aumento 

da faixa etária há uma extensão de acompanhamentos na área da saúde. Não que 

isso seja predeterminante na utilização dos implantes, visto que os indivíduos que 

mais se valeram dessa técnica foram os adultos jovens entre 30-49 anos, totalizando 

48,15% (Ortega-Lopes, 2011). A maioria dos pacientes relatou a procura do 

tratamento com implantes ser devido a uma necessidade estética/funcional 

(39,35%). Esse mesmo estudo prova que o fator sócio econômico está diretamente 

ligado com a busca pela terapia com implantes dentários, visto que indivíduos da cor 

branca foram maioria absoluta no uso destas (60,64%), levando uma 

incompatibilidade estatística, visto que o número de pretos/pardos no Brasil 

somados resulta 50,7% da população, mas menos de 40% dos implantes são 

usados por essa parcela marjoritária da população. Isto evidencia a desigualdade 

racial e social presente no país, frutos do período escravocrata que reflete ainda 
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hoje cicatrizes nas questões básicas de desenvolvimento humano. A letra infracitada 

da música "Só Deus Pode me Julgar", MV Bill, 2002, mostra poeticamente as 

cicatrizes do período da escravidão no Brasil, que, por sinal, foi o último país da 

América a considerar o trabalho escravo ilegal. 

Soldado da guerra a favor da justiça 
Igualdade por aqui é coisa fictícia. 
Você ri da minha roupa, ri do meu cabelo 
Mas tenta me imitar se olhando no espelho. 
Preconceito sem conceito que apodrece a nação 
Filhos do descaso mesmo após a abolição. (Bill, MV, 2002) 

As cáries são as principais causas de perdas dentárias no Brasil, segundo 

Jovino-silveira (2005). Com isso é importante um enfoque na questão da 

alimentação da população, que nos últimos anos, devido o cotidiano, tem sido 

altamente rica em alimentos com alto teor de açúcares livres. Uma das 

recomendações da Organização Mundial da Saúde é que haja uma redução na 

ingestão desses carboidratos citados anteriormente.  

A recomendação atual é de que o consumo diário não ultrapasse 
10% das calorias ingeridas diariamente, em uma dieta saudável. 
Maiores benefícios à saúde podem ser alcançados se o consumo 
diário de açúcar for reduzido para 5% das calorias ingeridas (ou 
cerca de 25 g de açúcar por dia). (OMS, 2015) 

Para mostrar o quanto a dieta oferecida pela indústria à população é nociva, 

pode-se exemplificar o fato de uma lata de refrigerante com 350 mL, tipo cola, 

contém aproximadamente 37 g de açúcar, ou seja, 48% (12 g) a mais do que é 

recomendado pelo grupo da Organização Mundial da Saúde. 

Os açúcares livres incluem os monossacarídeos e os dissacarídeos 
adicionados aos alimentos e às bebidas pelo fabricante, pelo 
cozinheiro ou pelo consumidor, além dos açúcares naturalmente 
presentes no mel, nos xaropes, nos sucos de frutas e nos 
concentrados de sucos de frutas. (OMS, 2015). 

Vale salientar que o açúcar presente naturalmente nas frutas, verduras, 

legumes e leite fresco não devem ser computados nesta restrição. O consumo 

destes alimentos in natura deve ser promovido e estimulado, para toda a população, 

em todas as faixas etárias, pois fazem parte da constituição de uma dieta equilibrada 

que garante o bem estar do indivíduo (OMS, 2015). 
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Segundo estudos conduzidos por Lima, 2007, a cariogenicidade da dieta é 

determinada pela presença de carboidratos, principalmente a sacarose, que servem 

de substrato para que os microrganismos da cavidade bucal sintetizem 

polissacarídeos extracelulares com um importante papel na formação da placa e, 

também, na produção de ácidos orgânicos, que promovem a desmineralização do 

esmalte e podem desencadear o processo de cárie. 

A cárie é resultado de fatores como dente suscetível, microrganismos, dieta e 

o tempo que esses três últimos estiverem em interação, chamado diagrama de 

Newbrum, visualizado na Figura 5 (Lima, 2007). 

 

Figura 5. Diagrama de Newbrum 

 
Fonte: Lima, 2007 

 

Os acidentes decorrentes no trânsito também são fatores que podem ter sido 

influenciadores no maior aumento de utilização de próteses diversas, inseridas 

nestas as protéticas. 

De acordo com as técnicas desenvolvidas e aprimoradas a partir dos estudos 

iniciais de Branemark, 1983, tem sido verificado que após dez anos, 99% dos 

implantes permanecem estáveis (Faverani et al., 2011). Devido a essa estatística, 

pode-se evidenciar a causa da preferência pelo uso do tratamento anteriormente 

citado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Tribologia 
 

A etimologia da palavra Tribologia define-se como a junção de duas palavras 

gregas: "tribos" significando atrito, e a "logia" como estudo. O mapa conceitual da 

Figura 8 trata a etimologia do termo, ou seja, a origem da palavra, incluindo a 

explicação do significado. Isso é necessário para que se tenha uma visão mais 

ampla do termo, sendo mais fácil a compreensão. Logo a área em questão estuda o 

atrito, desgaste, lubrificação e vida de componentes. 

Pode-se aferir que na parte superior do Mapa, o autor faz uma relação direta 

entre a Tribologia e a rugosidade superficial. Segundo Agostinho 1977, esta é uma 

característica que influencia nas propriedades mecânicas do material. 

O atrito está ligado à resistência ao deslizamento e/ou rolamento de dois ou 

mais corpos que se encontram em contato. Já o desgaste está relacionado com a 

perda mássica da superfície, podendo ser causado mecânica ou quimicamente. 

A lubrificação tem como principais objetivos a dispersão de calor e diminuição 

do atrito entre superfícies em contato com movimento relativo. 

 

2.2. Área Odonto-Médica 
 

Parte da Medicina juntamente com a Odontologia estuda o sistema 

estomatognático, ou seja, compreende a face, pescoço e a cavidade bucal, que por 

sua vez inclui ossos, musculatura mastigatória, articulações e dentes (Sousa et al, 

2015). A Figura 3 indica a correlação entre a ela e a Tribologia. 

Danos maxilofaciais são geralmente encontrados na prática de medicina de 

emergência. Mais de 50% dos pacientes com esses danos têm trauma em sistemas 

múltiplos os quais necessitam ação coordenada entre médicos de emergência, 

especialistas em cirurgia maxilofacial, otorrinolaringologia, cirurgia plástica, 

oftalmológia e cirurgia de trauma (Shetawi e Parsa, 2016). 

 

 

 



 

28 
 

Figura 8. Mapa Conceitual sobre a Tribologia 

 
Fonte: Sousa et al, 2015 

 

Fraturas maxilares: São classificadas como Le Fort I, II ou III. A primeira, 

LeFort I, ocorre horizontalmente entre o aspecto inferior da maxila e separa o 

processo alveolar nos dentes maxilares e o palato duro do resto da maxila. A fratura 

se extende entre o terço inferior do septo e inclui a parede da cavidade maxilar 

média e lateral extendendo-se até os ossos do palato e as chapas do pterigoide. 

LeFort II ocorre de forma pirâmidal começando no osso nasal e se 

extendendo até a etmoide e ossos lacrimais; seguindo para baixo pela sutura do 

maxilar zigomático; continuando posteriormente e lateralmente pela maxila, abaixo 

do zigoma e entre as chapas pterigoide. Já na terceira classificação há fratura ou 

disjunção crânio facial - a separação de todos os ossos faciais da base do crânio 

simultaneamente com a fratura do zigoma, maxila e ossos nasais. A linha da fratura 

se extende posterolateralmente pelos ossos etimoidais, orbitas e a sutura 

pterigomaxilar dentro da fossa do palato, Figura 9. 
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Figura 9. Danos maxilofaciais decorrentes de acidentes 

 
Fonte: Shetawi e Parsa, 2016 

 

As fraturas mandibulares ocorrem em múltiplos lugares da mandíbula (parte 

infeior do crânio), e aproximadamente metade dos acidentados maxilofacial tem 

fraturas nessa estrutura (Shetawi e Parsa). 

A fratura panfacial compreende aquela que atinge tanto parte do maxilar 

quanto parte da mandíbula. A Figura 10 mostra as quatro unidades e uma 

tomografia computadorizada de um crânio fraturado panfacialmente. 

 

Figura 10. (A) Quatro unidades faciais e (B) Fratura panfacial. 

 
Fonte: Adamo, 1995 apud Shetawi e Parsa, 2016 

 

Segundo D'Incau apud Moura (2015), a boca pode ser comparada a um 

sistema tribológico, pois compreende uma cavidade que tem basicamente um teto 
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formado pelo palato (céu da boca), como piso a língua e os músculos da base da 

língua, as bochechas como paredes laterais, os lábios como porta de entrada e a 

garganta como saída. Apresenta dentes como sistema de moagem, o bolo alimentar 

como produto e a saliva como lubrificante. 

 

2.3. Osso 
 

O osso é a principal estrutura de sustentação do corpo, caracterizado pela 

sua rigidez, dureza e capacidade de regeneração. Durante seu período de vida, ele 

sofre constantemente remodelagens para a adaptação das forças biomecânicas, 

assim como para remover o antigo osso e trocá-lo por um novo, mecanicamente 

mais forte para ajudar a preservar a força da estrutura óssea em si (Taichman apud 

Kini, 2012). A Figura 11 aponta os principais conceitos envolvendo a Tribologia e a 

Área Biomédica, mostrando a interdisciplinaridade das mesmas. 

 

Figura 11. Mapa Conceitual fazendo interligação entre a Tribologia e a Odontologia 

 
Fonte: Sousa et al, 2015 

 

É importante salientar que embora o mapa conceitual desenvolvido, Figura 

11, esteja relacionando a área Odontologia e a Tribologia, ele pode ser aplicado a 
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toda área odonto-médica que atua com implante, visto que conceitos utilizados pelos 

implantodontista são baseados em conhecimentos e estudos firmados pela Área 

biomédica. 

A estrutura óssea é constituída por uma parte orgânica e a parte inorgânica, 

formada praticamente pela hidroxiapatita, a qual trata-se de um complexo cristalino 

formado principalmente por cálcio e Fósforo (Ca5(PO4)3OH), de acordo com Brodsky 

and Persikov apud Kini (2012). 

A hidroxiapatita óssea possui impurezas como o potássio, magnésio, 

strontium, sódio, carbonatos, cloretos e fluoretos (Keaveny et al, 2004).  

 

2.4. Implante 
 

A implantodontia é a área da odontologia que tem como finalidade a 

substituição de dentes perdidos e suas estruturas de suporte com próteses artificiais 

ancoradas ao osso mandibular e/ou maxilar (ADI, 2012). 

A terapia com implantes é indicada em casos específicos, como: restauração 

dental estética, restauração da função oral (fala e mastigação), ancoragem 

ortodôntica, conforto ao paciente, preservação do osso e prevenção da atrofia 

depois da perda do dente (ADI, 2012). 

Apesar dos estudos sobre implantes serem recentes, civilizações antigas já 

faziam a reposição de dentes perdidos com conchas do mar. Um exemplo é a 

civilização Maia, que tiveram fragmentos de mandíbulas encontradas por 

arqueólogos datando 600 A.C (ADI, 2012). 

A Osseointegração (osteointegração), tratada no mapa conceitual na Figura 

11 é um conceito desenvolvido por Brånemark: "define-se como uma conexão direta 

estrutural e funcional entre osso vivo, ordenado, e a superfície de um implante 

submetido à carga funcional". 

O tipo mais comum do processo de reabilitação oral é o Root-form que tem 

seu desenho esquemático representado na figura 12. 

O Abutment (A) é conectado ao implante depois de três a seis meses após a 

cirurgia inicial que inseriu o implante no osso, respectivamente representados pelas 

letras "P" e "B". O implante fica entre a gengiva (G) enquanto a osseointegração é 
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completada com o crescimento do osso ao redor da estrutura metálica (Ratner, 

1996). 

 

Figura 12. Esquema do implante Root-form. 

 
Fonte: Ratner, 1996. 

 

2.5. Diagrama Tensão-Deformação 
 

O ensaio de tração em um material é utilizado geralmente para determinar-se 

propriedades mecânicas presentes no mesmo. Feito em laboratório, ele pode 

apresentar um gráfico com características análogas a da Figura 13. 
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Figura 13. DiagramaTensão-Deformação 

 
Fonte: Hibbeler, 2007. 

 

O Diagrama é dividido substancialmente em duas regiões distintas. A primeira 

é a região de comportamento elástico, onde se for aplicado uma tensão e retirada, o 

material volta a sua configuração inicial, sem deformação permanente. Já na região 

posterior,a plástica, ocorre uma deformação permanente. 

 

2.6. Flexão 
 

O implante protético, ao ser solicitado mecanicamente por uma força na 

direção perpendicular ao seu eixo de simetria, terá comportamento análogo a uma 

viga mono-engastada, ou viga em balanço, como visto na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

Figura 14. Viga mono-engastada 

 
Fonte: Hibbeler. 2007. 

 

2.7. Backlash 
 

Palavra advinda do inglês. Na área da Sociologia, está ligado a uma reação 

adversa a algo que ganhou popularidade, destaque ou influência. Embora, às vezes, 

possa representar uma rejeição categórica da ideia, da estética, do produto ou da 

novidade em questão, geralmente é um reflexo de um ressentimento coletivo de algo 

que é onipresente na cultura e na mídia, ao invés de uma negação de sua 

existência. O termo é comumente aplicado à discriminação de gênero, sexual, racial, 

e contra os grupos minoritários (Long, 2005).  

Na área da Engenharia, o termo está mais atado:  

À folga, à folga entre engrenagens, ao recuo de um componente de sistema 

mecânico, ao movimento perdido entre dois elementos de um mecanismo, 

ao espaço morto, ao movimento indesejado em um sistema de comando, 

quando ocorre uma interrupção momentânea da potência aplicada, quando 

se verifica uma alteração na velocidade de funcionamento.” (Kohara, 2015) 

Seguindo sob a visão do conceito definido pela Engenharia, essa lacuna 

(folga), presente em sistemas mecânicos ligada à distância e ao ângulo, pode ser 

movida com uma força aplicada mínima. Esse fenômeno (o efeito da folga) pode ser 

desejável para sistemas dinâmicos, como, por exemplo, as engrenagens, com o 

objetivo de evitar o aquecimento excessivo, falta de lubrificação e interferências, 
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dependendo diretamente da sua amplitude. Contudo, este é indesejável em 

sistemas estáticos visto que essa folga pode ocasionar microtrincas, acúmulo de 

material indesejado, local propício para corrosão levando à fragilização e 

deterioração. No caso dos implantes dentários, esse material indesejado é o material 

orgânico que deveria ser ingerido, entretanto, acaba por ser armazenado, e além de 

um local propício para corrosão, caso haja metal exposto, torna-se, também, um 

local propício à proliferação de bactérias que também irão deteriorar e fragilizar o 

implante e/ou o material orgânico. 

O Backlash não pode ser visualizado somente como uma simples folga. Ele 

está associado a uma folga ocasionado pela transição do contato não conforme para 

o conforme. 

 

Figura 15. Mapa Conceitual 

 

 

A folga que na interface entre Implante-Abutment pode ser um dos 

responsáveis pela proliferação de colônia de bactérias, segundo Passos 2013, 

podendo ocasionar problemas de saúde ao implantado. Segundo a autora, outras 

adversidades podem gerar a proliferação bacteriana como: baixa higiene oral, 
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problemas periodontais pré-existentes, o design do implante e a topografia da 

superfície do implante. 

 

2.8. Pressão de contato 
 

No início do processo mastigatório quando o alimento está sendo cortado, 

cisalhado, triturado e esmagado pelos dentes, sua forma geométrica tende a mudar 

pela ação mecânica exercida pelos componentes dentários. 

Devido à natureza estocástica do processo mastigatório, é difícil determinar-

se as propriedades estrutural e geométrica (densidade, tamanho da partícula, forma, 

porosidade, rugosidade superficial e celularidade) da comida (Barbosa-Cánovas, 

2006). 

Da Vinci apud Medeiros, 2002, chegou a classificar os tipos de contatos no 

ponto de vista macroscópico como, contato conforme, onde se pode visualizar uma 

área de contato mensurável. No tipo não-conforme, os dentes tocam o alimento em 

um ponto, linha ou elipse, Figura 16. 

Silva (2006) apud Costa (2013) afirma que a pressão máxima de Hertz para o 

contato entre duas esferas pode ser calculada a partir da equação 1. 

 

                                                                                                    [1] 

 

Figura 16. (a) Contato conforme, (b) Limiar entre contato conforme e não conforme, (c) Contato Não 
conforme. Osculação de contato 

 

FONTE: DA VINCI apud MEDEIROS (2002), modificado COSTA, C.J.M, 2012. 

 

máxpaN ²...
3

2
π=
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2.9. Dano 
 

O dano é um efeito cumulativo em macroescala dos micromecanismos ativos 

na superfície onde ocorreu o tribocontato, segundo Rogmark et al, 1992. 

Geralmente, pode-se identificar o dano pelas mudanças microestruturais e 

topológicas quando se analisa a superfície de maneira tribográfica. 

A Figura 17 mostra um mapa conceitual que faz um apanhado sobre o dano 

de maneira geral. 

 

 

 

 

Figura 17. Mapa conceitual sobre Dano 

 

 

O exame e a interpretação dos danos existentes na tribosuperfície podem 

parecer complexos, mas a classificação dentro dos tipos idealizados ilustrados na 

Tabela 1 pode ser muito útil. 

Geralmente, o dano pode-se apresentar como a combinação de dois ou mais 

tipos dos apresentados na Tabela 1. Em casos pontuais, se apresentam de maneira 

simples. 
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Tabela 1. Dano superficial 

Dano 

superficial 
Nomenclatura 

Representação 

esquemática 
Exemplificação 

Sem troca 

de material 

Mudança 

microestrutural 

 

Aging, têmpera, 

transformação de fase, 

recristalização, entre 

outros. 

Deformação plástica 

 

Deformação residual da 

camada superficial 

localmente ou em sua 

extensão (mudança de 

forma) 

Fratura superficial 

 

Excessiva deformação 

no local de conato ou 

variações cíclicas 

térmicas e/ou 

mecânicas induzindo a 

deformações. 

Envolvendo 

perda de 

material 

Desgaste 

 

Escaras de diversas 

formas e tamanhos 

Envolvendo 

ganho de 

material 

"Pickup of loose 

particles..." 

 

Adesão/ Aderência de 

partículas, transferência 

de material da 

superfície de contato 

Corrosão 

 

Degradação material 

por reações químicas 

Fonte: Adaptado de Rogmark ASM Handbook, 1992. 

 

 



 

2.10. Mecanismos de
 

A perda progressiva

a definição usada para de

O desgaste ocorre

altamente carregada e o m

deterioração pode acarret

caracterizados pelo meca

com a usinagem  ou, em

(Wright, 2001). 

A norma DIN 50320

classificam e definem os 

desgaste (A) adesivo co

camadas (sheet-like) qua

dúctil; (C) por fadiga onde

com formação de produto 

 

Tabela

Mecanismo 

de Desgaste 
Representaç

Adesivo 

Abrasivo 

os de desgaste 

essiva de material de duas superfícies sob mo

ra desgaste (Oliveira, 2015). 

ocorre por causa da falha mecânica local n

 e o modo de falha será influenciado por fato

carretar na produção de partículas por uma sé

mecanismo de adesão e transferência de p

u, em certos casos, uma forma de fadiga s

 50320 apud Lima da Silva (2010), Pauli (199

os mecanismos de desgaste, conforme a 

vo com formação de junção; (B) abrasivo 

) quando um corpo repetidamente desgas

a onde há a formação de trincas; (D) Erosão

oduto de reação química; e (F) por Fretting. 

abela 2. Classificação de mecanismos de desgaste.

entação esquemática Definição 

 

Formação e 

subsequente quebra de 

ligação adesiva 

interfacial. 

 

Remoção do material 

devido ao riscamento da 

superfície. 
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ob movimento relativo é 

ocal na zona interfacial 

or fatores ambientais. A 

ma série de de eventos 

 de partículas parecido 

iga superficial da falha 

i (1993) e Wright (2001) 

me a Tabela 2. Onde o 

sivo com formação de 

esgasta uma superfície 

rosão; (E) por corrosão 

 

. 

Fenômenos de 

Desgaste 

• Scuffing 

• Holes 

• Cisalhamento 

plástico 

(delaminação) 

• Transferência 

de material 

• Scratches; 

• Grooves; 

• Ripples; 



 

Mecanismo 

de Desgaste 
Representaç

Fadiga 

Erosão 

Corrosivo 

(Reação 

Triboquímica) 

Fretting 

Baseado em: DIN 50320,

 

 

 

entação esquemática Definição 

 

Fadiga e formação de 

trincas na região 

superficial e 

subsuperficial devido à 

tensão cíclica tribológica 

que resulta na 

separação de material. 

 

Impacto de partículas  

sólidas ou líquidas 

contra a superfície de 

um objeto. Geralmente 

ocorrendo a altas 

velocidades 

 

Formação de produto de 

reação química como 

um resultado de 

interação química entre 

os elementos de um 

tribossistema iniciado 

pela ação tribológica 

 

Degradação causado 

por movimento relativo 

oscilatório (≤ 300 µm) 

de duas superfícies em 

contato. 

0320, Lima da Silva, 2010; Pauli, 1993; Kovaríková, 20

Stachowiak, 2006; Lemm et al, 2015. 
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Fenômenos de 

Desgaste 

• Trincas; 

• Pitting 

 

• Cavitação; 

• Erosão por 

fluido; 

• Produtos de 

reação 

(camadas, 

partículas) 

 

vá, 2009; Wright, 2001; 



 

2.11. Falha 
 

Segundo Tanzer an

falha é a determinação 

prevenir futura falhas. 

Duas metas crítica

danos e mecanismos de d

O Modo de dano p

do dano observado. Por 

transgranular e pits. Ou se

Já o Mecanismo de

como o dano ocorre e as 

danos incluem alta temp

cracking e sulfidation. Mec

A Roda de Falha r

podem ser classificados. P

somente só à parte de 

presente na interface entre

 

 

Fonte:

 

zer and Westinghouse, 2002, uma das metas d

ção da causa-base na falha e ações corre

críticas na investigação de falha são investi

s de dano que estão presentes no sistema.  

ano pode ser definido como a descrição da c

. Por exemplo, fratura intergranular, buckling

Ou seja, o Modo de dano descreve "o que é" o

mo de dano são séries específicas de evento

 e as consequências dos mesmos. Exemplos

 temperatura creep, hydrogen embrittlemen

. Mecanismo de dano descreve "como" o dan

alha representa graficamente como os meca

dos. Por exemplo, a abrasão, adesão e erosã

te de desgaste, enquanto uma falha na lu

e entre o desgaste e temperatura. 

Figura 18. Roda de falha  

 
onte: Adaptado de Tanzer and Westinghouse, 2002 
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etas da investigação de 

 corretivas que podem 

investigar os modos de 

 

 da característica física 

kling, marcas de praia 

é" o dano presente. 

eventos que descrevem 

mplos de mecanismo de 

ment, stress-corrosion 

o dano se apresenta. 

 mecanismos de danos 

são pertencem só, e 

na lubrificação estaria 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia dos ensaios realizados foi dividida em duas partes, uma para 

os materiais metálicos comprados comercialmente e outro para o material ósseo. O 

fluxograma detalhado pode ser visualizado na Figura 19, que mostra a interação da 

metodologia aplicada a ambos. 

 

Figura 19. Fluxograma da metodologia. 

 

 

Os materiais metálicos foram obtidos comercialmente, e submetidos 

inicialmente a banho ultrassônico, secados e classificados de acordo com sua 

função no ensaio. Consequentemente, seguiram para análises superficiais e/ou 

estruturais. 

O material de origem suína teve o seguinte roteiro: foi retirado seu material 

orgânico externo para facilitar o manuseio no equipamento da tomografia 

computadorizada, e também para a confecção dos corpos-de-prova, que por sua vez 

eram classificados de acordo com o quadrante de onde foi retirado e a posição 

relativa do parafuso inserido. 
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Após a soldagem da porca-calota no parafuso e a confecção dos CPs, os 

materiais são montados no sistema, tendo sua metodologia integrada no fluxograma 

da Figura 19. 

Após o ensaio, é realizada a análise (Microscopia Eletrônica de Varredura e 

Espectroscopia Dispersiva de Raio-X) das superfícies da rosca do osso e superfície 

de contato da porca-calota, assim como a análise do desgaste. Também será 

quantificado o "Backlash" rosca-parafuso. 

O Ensaio de Tração/cisalhamento foi realizado para verificação da 

viscoelasticidade do osso juntamente com a resistência mecânica do mesmo. 

A descrição detalhada dos materiais e métodos serão mostrados nas 

próximas seções, de acordo com o tipo de material citado. 

 

3.1. Fundamentação do Método do Ensaio de Simulação do Processo 
Mastigatório 

 

Segundo Sajewlcz e Davim, 2013, a dentição humana, assim como a de 

outros vertebrados, é um dos principais dispositivos para processamento dos 

alimentos. E como qualquer sistema mecânico, ela está sujeita a fatores tribológicos 

que estão altamente ligados ao seu funcionamento: cargas cíclicas, movimentos 

complexos no contato da superfície dos dentes, choque de temperatura causada 

pelo processamento de alimentos e/ou presença de ativos químicos presente na 

comida. 

Zhou e Zheng, 2006, denominaram essa nova parte da Biotribologia como 

"Tribologia Oral". 

Condições orais têm grandes variações devido à natureza estocástica do 

sistema mastigatório, ou seja, dependem de diversos fatores incluídos na 

mastigação e/ou alimentação: processo, tipo de comida, textura, quantidade de 

ciclos mastigatórios e fatores subjetivos. 

Um tribômetro para ensaios para simulação de materiais Odontomédicos 

deve conter: carregamento cíclico; movimento de "ida e volta" com separação de 

superfícies de contato; e condições de ambiente controladas (Sajewicz, 2006). 

Assim, pode-se garantir que o Simulador Mecânico de Processo Mastigatório 

Unilateral Cíclico (SIMPROM-UNIC) atinge os pré-requisitos. 

 



 

3.2. Bancada de en
 

O Simulador Mecân

é apresentado na Figura 2

 

Figura 20

 

A Figura 20 mo

instrumentos utilizados p

Placa para Aquisição de T

A bancada foi iso

proteção formada por p

externamente por espuma

O SIMPROM-UNIC

Laboratório do GET com t

 

de ensaio 

Mecânico de Processo Mastigatório Unilateral

gura 20. 

a 20. SIMPROM-UNIC com equipamentos no laborató

mostra a configuração do mesmo jun

os para a aquisição dos dados (computad

o de Temperatura e Medidor de Vibração) 

oi isolada térmica-acusticamente por meio 

por paredes de isopor com 5 cm de es

puma acústica anti-chama. 

UNIC quando em ensaio ficava presente 

com temperatura externa controlada. 
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ateral - SIMPROM-UNIC 

boratório 

 

o juntamente com os 

putador, Decibelímetro, 

eio de uma caixa de 

e espessura revestida 

ente em uma sala do 
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3.3. Equipamento 
 

A partir do entendimento da fundamentação teórica do método, os ensaios de 

simulação mecânica do processo mastigatório utilizando metal-osso foram 

projetados na configuração representada na Figura 21. 

 

Figura 21. Representação esquemática do Simulador Mecânico de Processo Mastigatório Unilateral 
Cíclico - SIMPROM-UNIC 

 

 

Uma haste confeccionada a partir de uma válvula de admissão/escape de um 

motor de combustão interna teve em sua base maior um parafuso Allen 4 mm 

soldado pelo processo de soldagem oxiacetilênica. A haste foi acoplada a um motor 

cuja rotação era 620 RPM, afim que o primeiro estivesse em rotação concêntrica em 

relação ao seu eixo de simetria. 

O equipamento representado, Figura 21 consiste em um motor, haste de 

rotação, e porta corpo-de-prova. 

Os ensaios tribológicos realizados nesse equipamento objetivaram ensaiar 

em laboratório o par osso-metal submetido a esforços de flexo-torção. 
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3.4. Material do Corpo-de-prova 
 

O material utilizado nos corpos-de-prova do ensaio foi osso suíno adquirido 

de animais com faixa etária entre oito meses a um ano, da cidade de Santa Cruz, no 

Rio Grande do Norte, Brasil.  

 

3.5. Osso Suíno 
 

A Figura 22 mostra a mandíbula suína após a retirada da grande parte 

orgânica presente em sua superfície, e corte de suas extremidades anteriores para 

confecção do corpo-de-prova. 

 

Figura 22. Mandíbula suína após retirada do material orgânico 

 

 

A nomenclatura dos corpos de prova foi definida de acordo com a Fig. 23, 

onde o nome foi definido em ordem horária, e as iniciais "Esq" e "Dir" representam, 

respectivamente, esquerda e direita. As direções que os parafusos serão colocados 

diferem de quadrante para quadrante. Assim o nome ficará na ordem: 

Lado_Direção_Número. 

 

 

 

 

 



 

Figu

FON

 

Para exemplificar, d

quer dizer que ele está 

transversal e trata-se do p

 

3.6. Tomografia com
 

A mandíbula suína 

retirada de material org

Tomografia Computadoriz

animal, e ver possíveis an

 

 

3.7. Corpo de prova
 

O material utilizado

poliéster insaturada incolo

Esta foi escolhida pela bai

Figura 23. Esquema de nomenclatura dos CPs. 

FONTE: Adaptado Sisson and Grossman, 1975 

icar, digamos que existe um CP com nome "E

está do lado esquerdo, o parafuso será in

e do primeiro corpo de prova. 

ia computadorizada 

suína foi levada ao Instituto Odonto Radiológic

l orgânico remanescente. Foi realizado o 

adorizada a fim de analisar a estrutura ósse

eis analogias com a estrutura orofacial humana

prova 

tilizado para fazer o embutimento do osso 

 incolor Polidyne® 5061, junto com seu resp

la baixa reatividade e preparação rápida.  
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me "Esq_Trans_1", isso 

erá inserido na direção 

iológico de Natal após a 

do o procedimento de 

 óssea da do crânio do 

umana. 

osso suíno foi a resina 

 respectivo catalisador. 



 

O diâmetro da amo

como demonstrado na Fig

 

Figura 24. (A) Desenho esqu
suíno

 

A nomeclatura dos 

 

Tabela 3. Relaçã

 

3.8. MEV e EDS 
 

O Microscópio Eletr

superfície do osso, com 

microscopia ótica. 

A Espectroscopia

spectroscopy - EDS) foi ut

do parafuso, antes e depo

a amostra é 31 mm, e sua altura é aproxim

na Figura 24. 

 esquemático do corpo-de-prova. Embutimento do cor
suíno (B) Forma de silicone e, (C) Osso embutido 

a dos CPs utilizados nos ensaios estão presen

Relação corpo de prova, nomenclatura e número do te

 Nomenclatura Termopar 

CP-1 Dir_Trans_2 TP-2 

CP-2 Esq_Axi_13 TP-3 

CP-3 Esq_Axi_15 TP-4 

CP-4 Esq_Axi_3 TP-5 

CP-5 Esq_Trans_16 TP-8 

CP-6 Esq_Trans_10 TP-9 

 Eletrônico de Varredura (MEV) foi utilizado p

com diferentes aproximações que não pode

scopia Dispersiva de Raio-X (Energy

) foi utilizada para a caracterização química tan

 depois do ensaio. 
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roximadamente 20 mm, 

do corpo-de-prova de osso 

 

resentes na Tabela 1. 

 do termopar. 

ado para se visualizar a 

 poderiam ser vistas na 

rgy-dispersive X-ray 

ica tanto do osso quanto 



 

 

Figura 25. (A) Computado
equipame

 

3.9. Parafuso (Impla
 

O conjunto roscado

um parafuso sem cabeça 

 

Figura 26. 

As dimensões do p

ser visualizadas na Figura

sua rosca está de acordo 

 

 

 

 

 

 

 

putador de aquisição de imagens do MEV e EDS, (B)
ipamento aberto, (B) Furo presente no corpo de prova

(Implante) 

ado, Figura 26, ao osso no corpo-de-prova

beça e uma porca-calota, ambas M3X0,5 de 

. (A) Porca-calota e (B) Parafuso sem cabeça de in

 

s do parafuso inox sem cabeça com sextava

Figura 27. Elas seguem o padrão da norma DI

ordo com a ISO 965. 
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) Posição do CP no 
 prova. 

 

prova foi constituído de 

de inox.  

a de inox. 

 

extavado interno podem 

ma DIN EN ISO 4026, e 
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Figura 27. Parafuso sem cabeça com sextavado interno ponta plana (dimensões em mm). 

 
 

 

Já as dimensões da porca calota Inox podem ser encontradas na Figura 28, 

seguindo a norma DIN 1587. 

 

Figura 28. Porca calota Inox. 

 

 

3.10. Molhabilidade  
 

Segundo estudos conduzidos por Faverini, 2011, as propriedades fisico-

químicas da superfície desempenham um papel importante para o sucesso do 

implantes osseointegráveis, devido ao aumento da área de superfície, que tem como 

propriedades mais importantes a topografia química, carga superficial e 

molhamento. (WENNERBERG et al.,1995 e RATNER; PORTER, 1996 apud 

Faverini, 2011) 

 

 

 



 

3.11. Metalografia 
 

A superfície metálic

que foi roscado no osso d

granulometria #80, #150, 

polido com alumina e ág

HCl + 20mL H2O) durante 

Consequentemente

do Grupo de Estudos de T

 

3.12. Haste  
 

O ensaio possui um

de admissão/saída de ar d

Inicialmente, marco

linhas com diferença angu

360°. Depois, realizou-se

superfície mais externa (

marcações feitas. O proce

Laboratório de Materiais d

 

 
Figura 29. (a) Vista latera

 

 

etálica foi adquirida do parafuso e a porca-ca

sso do corpo-de-prova. Lixou-se os mesmos 

#150, #220, #320, #400, #600 e #1200. Con

e água. O ataque foi realizado com Marble (

rante 10 segundos. 

mente, a superfície preparada foi analisada no

s de Tribologia na UFRN. 

sui uma haste rotativa, esta foi uma adaptaçã

e ar de um motor de combustão interna.  

marcou-se, com auxílio de uma fresa em s

 angular de 30°, resultando no total uma volta 

se a soldagem oxiacetilênica de porcas 

rna (Figura 29), coincidindo a circunferência

 processo foi realizado pelo Técnico José Si

riais da UFRN. 

 lateral e (b) frontal da haste retirado do (c) motor de co

Fonte: Bosh. Imagem da internet. 
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calota inox comercial 

smos nas lixas SiC com 

. Consequentemente foi 

rble (4g CuSO4 + 20mL 

da no Microscópio Ótico 

aptação de uma válvula 

em sua superfície seis 

 volta completa, ou seja, 

rcas de 4 mm na sua 

rência externa com as 

sé Silva dos Santos do 

r de combustão interna 
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A soldagem oxi-acetilênica apesar de ter um custo relativamente baixo, é 

indicada para operação em superfícies com espessura fina (SENAI, 1996). Por isso 

foi escolhido como a técnica de junção das superfícies supracitadas. 

 

Figura 30. (A) Marcação dos ângulos entre as porcas acopladas na haste pela (B) soldagem 
oxiacetilênica 

 

 

Nas porcas presentes na haste foi inserido um parafuso Allen 4 mm, conforme 

a Figura 31. 

 

Figura 31. Parafuso acoplado à haste rotativa 

 

 

As dimensões do parafuso 4MX0.7 inox aço carbono acoplado a haste podem 

ser visualizadas na Figura 32. Elas seguem o padrão da norma DIN 912. 
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Figura 32. Dimensões do Parafuso acoplado à haste rotativa (dimensões em mm) 

 

 

3.13. Metalografia 
 

A superfície metálica foi adquirida do parafuso Allen 4MX0,7 comercial que foi 

Soldado na haste rotativa. Lixou-se o mesmo nas lixas SiC com granulometria #80, 

#150, #220, #320, #400, #600 e #1200. Consequentemente foi polido com alumina e 

água. O ataque foi realizado com Nital a 2% durante 10 segundos. 

Consequentemente, a superfície preparada foi analisada no Microscópio Ótico 

do Grupo de Estudos de Tribologia na UFRN. 

 

3.14. Porta Corpo-de-prova  
 

Os corpos-de-prova serão fixados em uma estrutura circunferencial com seis 

furos concêntrico, e presos pela sua extremidade por parafusos Allen 3 mm, 

conforme a Figura 33. Esse dispositivo é fixado na mesa móvel, que permitirá que 

seu nível seja alterado a fim de permitir o ensaio. 

O diâmetro externo tem 110 mm, e o centro dos furos de para os CPs distam 

34,5 mm do centro do porta corpo-de-prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 33. Porta corpo

 

Foi crucial para 

permanecesse com seu ei

rotativa. 

 

3.15. Geração de cal
 

As temperaturas p

corpo-de-prova foram me

contato com o parafuso Al

um sistema ligado ao co

Foram medidas as tempe

1 Hz. 

O termopar foi fixad

 

Figura 34

 corpo-de-prova: (A) Esquemático e (B) As built (dimen

para correto andamento do processo q

seu eixo de simetria coincidente com o eixo de

e calor 

ras presentes no parafuso que estava acop

m mensuradas para investigar o efeito do

uso Allen da haste em rotação. A aquisição de

ao computador através de uma interface U

emperaturas ambiente e próxima ao contato c

i fixado na porca-calota conforme visto na Figu

34. Posicionamento do termopar no corpo-de-prova
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dimensões em mm). 

 

so que o dispositivo 

ixo de simetria da haste 

 acoplado ao osso no 

ito do calor gerado no 

ão de dados foi feita por 

ce USB/Serial RS-232. 

ntato com frequência de 

a Figura 34. 

prova. 
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O sistema mecânico estava isolado térmica-sonoramente do meio externo. A 

temperatura da sala foi mantida 24°C durante todos os ensaios.  

Os termopares foram soldados nos parafusos roscados aos CPs por meio de 

uma mistura de um adesivo instantâneo à base de resina epóxi com óxido de cobre 

(CuO), no Laboratório de Transmissão de Calor da UFRN com auxílio do Prof. Dr. 

George Marinho. 

 

3.16. Nível de pressão sonora 
 

É necessário se ter informações relativas a padrões acústicos de mecanismos 

de desgaste para que se possa associar o processo de desgaste de materiais no 

presente ensaio a uma trajetória sonora, assim como dito por Medeiros, 2002. 

O Decibelímetro modelo MSL-1352C - instrumento utilizado - foi inserido na 

parte interna da clausura onde ocorreu o ensaio, e monitorado por meio 

computacional durante todo o procedimento. 

 

3.17. Velocidade de Vibração Global 
 

Segundo Ludema, 1996, apud Lima da Silva, 2010, a vibração do sistema 

mecânico é resultado do próprio sistema e das propriedades de atrito dos materiais 

que estão deslizando no contato entre as superfícies. 

O nível de vibração do sistema foi mensurado através de um analisador de 

vibração portátil modelo Medidor de Vibração Digital Portátil MV-670 da 

Instrutherm®, composto de um acelerômetro acoplado a uma base magnética de 

fixação para medição (Figura 35). 

As medidas foram as relativas ao parâmetro de Velocidade Global de 

Vibração do parafuso da haste rotativa na direção tangente a porca-calota no 

parafuso roscado no corpo-de-prova. 

 

 

 

 



 

Figura 35. M

 

3.18. Backlash  
 

A folga existente a

tratamento da imagem. Pa

como visto na Figura 36

e D4) estatisticamente, p

medidas realizadas. 

 

Figura 36. Desenh

 

3.19. Parâmetros e p

3.19.1. Cálculo do T
 

A potência (P) reali

tempo. No sistema interna

Medidor de vibração acoplado ao porta corpo-de

nte após o ensaio pode ser quantificado com

m. Para isso, traçou-se quatro retas defasada

36. Consequentemente, analisou-se os diâm

te, permitindo assim uma ampla visão sob

esenho esquemático da mensuração do Backlash após

 

os e procedimentos para ensaio 

o do Torque Aplicado pela Haste de Rotaçã

) realizada por um motor é a razão do trabalh

nternacional de unidades ela é representada p
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de-prova 

 

do com uma análise de 

fasadas 45° da anterior, 

s diâmetros (D1, D2, D3 

o sobre a relação das 

após o ensaio. 

otação 

rabalho pela unidade de 

ada por Watt (W).  
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Sendo assim, o trabalho transmitido por um eixo rotativo é igual ao torque 

aplicado multiplicado pelo ângulo de rotação. Então, se durante um tempo dt o 

torque aplicado fizer o eixo girar dθ, logo a potência instantânea será: 

 

                                                              � =
�.�	

�

                                                       [2] 

 

Sendo a velocidade angular do eixo (ω) como a razão entre dθ/dt, a potência 

poderá ser expressa por: 

                                                              � = �.�                                                        [3] 

 

Geralmente, a indústria é dada em rotação por minuto (RPM), que pode ser 

facilmente convertida em Hertz (ciclo por segundo), onde cada ciclo corresponde a 

2π rad.  

Logo: 

 

                                                            � = 2�. �. �                                                     [4] 

 

Ou seja, o Torque máximo aplicado pela haste de rotação no parafuso 

inserido no corpo de prova pode ser representado por: 

 

                                                            � =
�

��.�
                                                     [5] 

 

Na Equação 5, o torque (T) será dado em N.m, Potência (P) em W, e a 

frequência (f) em Hz. 

Os parâmetros presentes no sistema de ensaio durante a fase experimental 

da dissertação pode ser vista na tabela 3. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabe

 

3.20. Ensaio de Traç
 

O TENSOLAB 300

realizar o ensaio para aqu

 

Figura 

 

O equipamento era

carga, painel de controle e

Tabela 4. Parâmetros para realização do ensaio. 

CPs por ensaio 6 unidades 
Termopares Tipo K 
Carga do ensaio 7,5N 

Rotação 
11,8 Hz 
(707 RPM) 

Potência do motor 
(Projeto) 

245,2 W 
(1/3 CV) 

Potência do motor 
(Real) 

92,4w 
163,7 V.A 
135,6 Var 0,55 
Fator de 
potência  

Torque Máximo 
Aplicado 

1,25 N.m 

Força Aplicada ao 
parafuso no CP 

36,1 N 

Ciclos 105 ciclos 

 Tração  

 3000 MesdanLab® Dinamômetro, Figura 37

a aquisição do gráfico tensão deformação oss

gura 37. Equipamento de ensaio tração/cisalhamento.

to era composto por garra principal acoplado c

trole e computador de aquisição de dados. 
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37, foi utilizado para 

o osso-parafuso. 

ento. 

 

lado com uma célula de 



 

Inicialmente o corpo

do equipamento, como vis

no CP era acoplado a ha

carga. 

Após bem fixado, o

técnico de operação do e

na Figura 38B. 

O computador adq

concomitantemente.  

 

Figura 38. Equipamento de en

 

Tabela 5

Velocida

Célula d

Umidad

Temper

 

 corpo de prova era fixado por uma braçadeir

mo visto na Figura 38. Consequentemente, ao

 a haste de tração, que por sua vez ficava 

do, o software para captura dos dados era ab

 do equipamento, seguindo o sentido mostrad

r adquiria os dados e plotava o gráfico re

 de ensaio tração/cisalhamento com (A) corpo de prova
de tração inserido ao CP. 

5. Parâmetros para realização do ensaio de Tração

locidade do Ensaio 10mm/min 

élula de Carga - ID/FS [kg] 5/500 

midade Relativa 65% 

mperatura 21° C 
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çadeira na garra inferior 

te, ao parafuso inserido 

icava presa a célula de 

ra aberto e ativado pelo 

ostrado pela seta dupla 

referente ao ensaio 

 prova acoplado e (B) haste 

 

Tração. 



 

O cisalhamento e 

Figura 39. Haverá um esf

(F) na estrutura óssea. Ap

visto na figura supracitada

 

Figura 39. Corpo

 

3.21. Equipamentos 
 

Os equipamentos u

ser vista na tabela 5. 

 

 

 

 

to e tração realizado nos CPs ensaiados s

m esforço cortante (V) no parafuso roscado, e

Após o ensaio, o parafuso terá tendência 

citada. 

Corpo de prova submetido a esforço cortante e momen

ntos utilizados no desenvolvimento experi

ntos utilizados durante a fase experimental da
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dos são mostrados na 

ado, e uma força trativa 

ência a se romper como 

omento fletor. 

 

xperimental 

tal da dissertação pode 
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Tabela 6. Equipamentos utilizados no desenvolvimento experimental. 

Desenvolvimento experimental Equipamento 
Microanálise química dos materiais Equipamento de espectroscopia EDS 

acoplados aos Microscópios Eletrônicos 
do Laboratório de Materiais da UFRN. 

Estudo da superfície dos corpos-de-
prova e da subsuperfície da zona de 
contato 

Microscópio Eletrônico de Varredura 
(MEV) do laboratório de Materiais da 
UFRN 

Metalografia do aço do parafuso: haste e 
roscado no osso  

Lixadeira, politriz, solução para ataque 
químico, microscópio ótico no 
Laboratório de Metalografia do 
Departamento de Engenharia Mecânica 
da UFRN. 

Medida de temperatura Sete termopares tipo K acoplados a uma 
interface RS-232, a medidores portáteis 
modelo NI 9205 e NI 9211 da National 
Instruments, do Laboratório de Dinâmica 
e Tribologia do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFRN. 

Medição de Nível de Pressão Sonora Decibelímetro modelo MSL-1352C do 
Laboratório de Dinâmica e Tribologia do 
Departamento de Engenharia Mecânica 
da UFRN. 

Medição de Velocidade de Vibração 
Global 

Medidor de Vibração Digital Portátil MV-
670 do Laboratório de Dinâmica e 
Tribologia do Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFRN. 

Confecção dos corpos-de-prova Embutimento realizado no Laboratório 
de Materiais da UFRN. 

Pesagem dos parafusos Balança no Laboratório do Grupo de 
Estudos de Tribologia no Departamento 
de Engenharia Mecânica da UFRN 

Soldagem dos Termopares Laboratório de Transmissão de Calor no 
Departamento de Engenharia Mecânica 
da UFRN 

Tração/ Cisalhamento TENSOLAB 3000 MesdanLab® 
Dinamômetro do Laboratório de 
Caracterização Têxtil (LabCTex) de 
Engenharia Têxtil da UFRN 

Potência do Tribômetro Alicate Amperimétrico Minipa® ET-9040 
do Laboratório do Grupo de Estudos de 
Tribologia no Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFRN. 

Rotação da Haste de Ensaio Tacômetro Digital Minipa® MDT-2238A 
do Laboratório do Grupo de Estudos de 
Tribologia no Departamento de 
Engenharia Mecânica da UFRN. 
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3.22. Avaliação qualitativa 
 

1) Mensuração do Backlash - A folga foi quantificada com a análise digital do 

arquivo gerado pelo MEV, podendo resultar em erro de medição dependendo da 

habilidade do operador do programa de imagem computacional, visto que a 

medição foi feita por uma regra de proporcionalidade. 

2) Aquisição da temperatura - Os termopares ficaram unidos às porcas-calota 

com auxílio de uma espécie de cola misturada com óxido de cobre, que é um 

excelente condutor. Mas mesmo assim, o TP estava a uma distancia pequena 

do contato com o parafuso da haste. 

3) Centralização dos CPs - o ensaio foi realizado com os parafusos roscados a 

uma distância aproximadamente igual ao centro, obedecendo à circunferência 

desenhada pelo parafuso da haste, dependendo da habilidade do montador do 

ensaio. 

4) Altura dos CPs - o nivelamento foi realizado com auxílio de um nível-bolha e 

placa petri. O ensaio ficou pronto para ser iniciado quando todas as porcas-

calota estavam niveladas.  

5) Aquisição dos dados - como o inicio do ensaio foi realizado manualmente, 

houve um delay para o acionamento de todos os equipamentos de medição, e 

por último o motor da haste rotativa. 

6) Temperatura ambiente - o calor gerado pelo motor ficou enclausurado dentro 

da bancada de ensaio, podendo vir a alterar significativamente parâmetros do 

sistema. 

7) Pressão sonora - o ruído provocado pelo motor não ficou isolado da pressão 

sonora unicamente provinda do contato dos parafusos de ensaio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Tomografia computadorizada 
 

A imagem da TC mostra a disposição dos dentes na mandíbula e maxila 

suína, assim como visto na Figura 40. 

 

Figura 40. (A) Parte inferior e (B) superior da dentição suína 

 
Fonte: Sousa et al, 2015 

 

4.2. Caracterização dos materiais do corpo-de-prova 

4.2.1. Molhabilidade 
 

Apesar do molhamento da superfície ser um fator decisivo para a utilização de 

implantes na área biomédica, não foi possível realizar tal procedimento para o 

material ósseo devido a sua porosidade superficial. 

 

4.2.2. MEV e EDS 
 

Ao se analisar os corpos-de-prova no MEV, pode-se verificar a existência de 

componentes estruturais do osso, ou seja, a Figura 38 mostra o trabeculado ósseo, 



 

e o EDS dessa superfí

hidroxiapatita (Ca5(PO4)3O

 

Figura 41. MEV do osso suín

 

4.2.3. Metalografia  

4.2.3.1. Parafuso da
 

É verificada a micr

Figura 42. 

 

Figura 42. Micro

 

4.2.3.2. Porca Calot
 

A metalografia da p

imagem foi aumentada em

pites, que pode estar rela

uperfície corrobora com o fato, mostrando

OH). 

o suíno evidenciando o (A) trabeculado ósseo e (B) ED

 

da haste 

 microestrutura de um parafuso de aço com

Microestrutura do aço do parafuso acoplado à haste

 

Calota 

a da porca-calota foi realizada após o ataque 

da em 1000X. Pode-se evidenciar na Figura 

ar relacionada com a presença de inclusões
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trando a existência da 

EDS com hidroxiapatita 

 

o comercial à haste na 

aste (1000X) 

aque com Marble, e sua 

igura 43 a presença de 

usões não metálicas na 



 

forma residual, a fim d

inoxidável (Silva e Oliveira

 

Figura 43. Microestrutura d

 

4.3. Resultado do

4.3.1. Aquecimento d
 

As temperaturas no

adquiridas por meio comp

aquisição de dados. Elas

Figura 44, e representa os

consequente, de 104 até 1

Percebe-se inicialm

entre os CPs. Mas poster

perceber a tendência 

comportamento deve-se a

permanente).  

Ou seja, com o pas

calota presente no ensaio

Observando-se assim um

conforme. 

fim de preservar as características físico

liveira, 2011). 

tura do aço inox do parafuso roscado no CP, assim co
(1000X) 

 ensaio tribológico 

nto do sistema 

ras no contato entre a porca-calota e o parafu

 computacional e com auxílio de termopares t

. Elas foram divididas em duas parcelas: a

nta os dados obtidos no intervalo de zero a 10

até 105 ciclos (final) é representada na Figura

icialmente na ciclagem inicial que o aquecime

osteriormente na segunda parte do ensaio (F

ncia de equalização do aquecimento m

se a transição entre o "running in" e o "ste

 o passar dos ciclos as diferenças superficiai

ensaio tendem a ficar com a mesma config

im uma transição do contato não conform
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sico-químicas no aço 

im como da porca-calota 

 

parafuso da haste foram 

ares tipo "K" e placa de 

las: a primeira está na 

o a 104 ciclos. Já a parte 

Figura 45. 

ecimento é bem variável 

aio (Figura 41) pode-se 

nto mensurado. Esse 

"steady state" (Regime 

rficiais entre as porcas-

configuração superficial. 

nforme para o contato 
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Figura 44. Temperatura de contato na primeira parte do ensaio (0 a 104 Ciclos). 
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Figura 45. Temperatura de contato na segunda parte do ensaio (104 a 105 Ciclos). 

 

 

4.3.2. Medidas da Velocidade de Vibração Global 
 

Dados da vibração global foram apresentados na Figura 46. Sendo eles 

divididos em uma parcela de zero até 104 ciclos, e outra de 104 a 105. 

A medida foi realizada no porta corpo-de-prova, sendo obtido a velocidade de 

todos os CPs como um conjunto. 

A fluência entre o running in  e o steady-state evidencia a transição do contato 

não-conforme e conforme entre o parafuso da haste e a porca calota roscada no 

parafuso inserido no osso.  

Pode-se verificar isso na figura 46, onde com o decorrer dos ciclos há uma 

perceptível diminuição na velocidade média de vibração global. 

 

 



 

Figur

 

4.3.3. Nível de Pressã
 

A evolução do desg

emitida pelo sistema (Me

estatísticos do ensaio no 

aumento do número d

Evidenciando assim a tran

do ensaio para contato co

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Velocidade de vibração global no ensaio  

ressão sonora 

 desgaste pode ser analisada pela evolução d

(Medeiros, 2002). De acordo com a organ

io no diagrama box-and-plot da Figura 47, 

ro de ciclos há uma diminuição dos 

 a transição de contato não conforme no início

to conforme na segunda parcela do ensaio (1
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ução da pressão sonora 

organização dos dados 

, afere-se que com o 

dos valores variáveis. 

 início (zero a 104 ciclos) 

aio (104 a 105 ciclos). 
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Figura 47. Níveis de pressão sonora em relação ao número de ciclos 

 

 

4.3.4. Superfícies de desgaste 
 

Após o ensaio tribológico, as amostras foram analisadas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV ou SEM - Scanning Electron Microscope). Na figura 

48 é possível visualizar a superfície da porca-calota após 105 ciclos de ensaio 

tribológico, onde é possível visualizar a região da porca-calota onde houve o 

desgaste provocado pelo parafuso acoplado a haste rotativa. 

Observa-se que a direção do ensaio é demonstrada pela seta vermelha na 

figura 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 48. MEV 

 

Segundo Beckford 

identificado com a delami

surgimento de proa pode 

pelo processo de abrasão

 

Figura 49. Delaminação e desg

MEV da porca-calota (A) antes do ensaio e (B) após 1

kford (2014) apud Souza (2015) o desgaste 

elaminação e o rasgamento nas bordas da p

pode ser evidenciado na Figura 49, que por 

rasão. 

desgaste abrasivo evidenciado após ensaio no SIMP
de (A) 40x, (B) 180x e (C) 120x 
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pós 105 ciclos 

 

gaste adesivo pode ser 

s da pista de ensaio. O 

 por sua vez foi gerada 

 SIMPROM-UNIC. Aumento 

 



 

 

Figura 50. Delaminação

 

Ensaios tribológicos

superfície do material, co

tipos de materiais que fica

vez foram formados pela 

por um determinado tem

visulizadas por Wallace et

 

Figura 51. Nucleação de Ó

 

ação após ensaio no SIMPROM-UNIC. Aumento de (A

ógicos podem apresentar debris originários do

ial, conforme encontrado por Souza, 2015. M

e ficam sobre superfície, como visto na Figura

 pela nucleação do óxido e aumento após o 

o tempo. Estruturas como as citadas an

et al, 2005. 

 de Óxido na porca-calota evidenciado após ensaio no
Aumento de (A) 40x e (B) 800x 
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 de (A) 50x e (B) 400x 

 

ios do destacamento da 

15. Mas existem outros 

Figura 51. Estes por sua 

ós o CP ficar guardado 

s anteriormente foram 

no SIMPROM-UNIC. 

 



 

O desgaste por fad

crescimento da mesma, p

direção da macroestrutura

como também se encont

Alfredsson, 2000. 

 

Figura 52. Desgaste por fadiga

4.3.5. Backlash 
 

Como já foi explica

do parafuso devido a tr

quantificada pelo "Backlas

em sistemas vivos são pos

As imagens gráfica

método de mensuração d

Anexo C. 

Na Tabela 6 com o

do diâmetro da rosca a

evidencia que o corpo-

valores obtidos pelos ou

média é bem explanada 

importante delas foi que a

or fadiga é evidenciado por formação de trin

ma, podendo ser observado na Figura 52.

trutura da trinca está perpendicular a direção

ncontra na direção radial. O mesmo efeito

 fadiga evidencia do pelo crescimento da trinca após o
UNIC. (A) 500x e (B) 3.000x 

 

xplicado na Revisão Bibliográfica no Capítulo

 a trancisçaõ do contato não-conforme pa

klash", que não é interessante para o sistem

ão possíveis pontos para a proliferação de bac

gráficas mostrando as medidas do "Backlas

ção dos diâmetros da rosca após o ensaio 

com os valores registrados  verifica-se que ho

sca após 105 ciclos, evidenciando o Back

-de-prova Esq_Axi_13 apresentou folga 

s outros CPs. As possíveis explicações pa

nada no Tópico 5 de Análise de Erros Expe

que a mensuração do diâmetro do furo foi rea
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e trinca, assim como o 

. Observa-se que a 

ireção do ensaio, assim 

efeito foi apontado por 

pós o ensaio no SIMPROM-

 

pítulo 2, a folga no furo 

e para o conforme é 

sistema osso-rosca, pois 

e bactérias. 

klash", assim como o 

saio estão presentes no 

ue houve uma variação 

Backlash. No entatato 

folga bem aquém dos 

es para essa diferença 

 Experimentais. A mais 

oi realizado em software 
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de Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Desingn - CAD) por meio 

manual, isso pode ter acarretado o erro de escolha do diâmetro a ser medido. 

 

 

Tabela 7. Backlash - Mensuração gráfica. 

Corpo-de-prova 
Backlash médio 

(mm) 

Dir_Trans_2 0,46 

Esq_Axi_3 0,49 

Esq_Axi_13 0,015 

 

Figura 53. Backlash - Box-and-plot representativo dos valores ensaiados 

 

 

Na estrutura superficial do osso presente no corpo-de-prova foram 

encontradas também trincas, evidenciando a fadiga (Alfredsson, 2000) como um dos 

mecanismos de desgaste no sistema, como visto na Figura 50. 

O CP Esq_Axi_13 pode ter apresentado valores do Backlash negativos 

devido ao desprendimento de uma das roscas do filete, fazendo com que o software 



 

utilizado interpretasse ess

mesmo. 

 

4.4. Ensaio de Traç
 

O ensaio de tração

mecânico do par triboló

possível para os CPs: 

satisfatório em termos co

Gráfico presente na F

aproximadamente duas 

deformou aproximadamen

Observa-se també

maneira frágil e o vermel

uma região de escoament

A Figura 54 Aprese

Dinamômetro. 

 

 

 

se esse filete afastado para dentro do furo c

Tração 

tração foi realizado com intuito de verificar 

tribológico osso-parafuso, no entanto apena

Ps: Esq_Trans_16 (E16Y) e Esq_Axi_3 (

os comparativos e conclusivos. Apesar disso

na Figura 54, registra que o primeiro 

uas vezes mais tensão aplicada, mas e

amente metade que o Esq_Axi_3. 

ambém que o gráfico azul (Esq_Trans_16

ermelho (Esq_Axi_3) de maneira dúctil. Esse

mento bem determinada. 

presenta o gráfico Força versus Deformação

Figura 54. Gráfico Força x Deformação 

 

74 

furo como a parede do 

rificar o comportamento 

apenas um ensaio foi 

i_3 (E3X), não sendo 

 disso, a curva azul no 

meiro citado suportou 

as em compensação 

ns_16) comporta-se de 

. Esse último apresenta 

ação após o ensaio no 
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5. Avaliação de Erros Experimentais 
 

A avaliação do Backlash mostrou que no corpo-de-prova CP3 houve um 

possível backlash negativo, mostrando incompatibilidade com a realidade do ensaio, 

visto que os experimentos foram feitos em um osso "morto", sendo assim impossível 

a criação de matéria orgânica no mesmo. Tal fato pode ser explicado por fatores 

explanados abaixo: 

• Mensuração do diâmetro do furo - tal medição foi realizado em software 

de Desenho Assistido por Computador (Computer Aided Desingn - CAD) por meio 

manual, isso pode ter acarretado no erro de escolha do diâmetro a ser medido. 

• Ampliação no MEV - Pode-se perceber que para a análise de corpos 

de prova diferente foram utilizados ampliações e distância focal diferentes. 

• Fratura óssea - A análise das imagens mostra que há um certo 

desprendimento das paredes da rosca, impossibilitando a correta identificação da 

real dimensão diametral do furo. 

• Ensaio de Tração - Realizado apenas com dois corpos de prova que 

apresentavam direções trativas em sentidos opostos. 

 

6. CONCLUSÕES e sugestões de trabalhos futuros 
 

O estudo do comportamento tribológico do par osso-metal e da porca com o 

parafuso da haste, através do ensaio no Simulador de Processo Mastigatório 

Unilateral permitiu evidenciar que após 105 ciclos haverá um possível backlash, 

afetando assim no aperto dado inicialmente ao parafuso, explicada pelas seguintes 

conclusões: 

1) Variação no diâmetro final da rosca no osso em comparação gráfica em todas 

as amostras utilizadas. Assim como danificação na parede do furo na direção que 

ocorreu o ensaio; 

2) Encontrou-se, através da Microscopia Eletrônica de Varredura, mecanismos 

de desgaste decorrente de desgastes por adesão, abrasão e fadiga; 
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3) A análise da temperatura, pressão sonora e aceleração de vibração global 

demonstraram que com o aumento de ciclos no ensaio há uma transição entre o 

contato não-conforme com o conforme. 

 

6.1. Sugestões de trabalhos futuros: 
 

Realizar o ataque químico ao osso com ácido fosfórico a 35% para se ter um 

melhor esclarecimento sobre a estrutura óssea utilizada nos experimentos, como 

citado por Lima (2007). 

Avaliar a rugosidade superficial do parafuso e no contato e quantificar a 

porosidade do osso devido à importância desse parâmetro para a osseointegração 

em sistemas vivos - Faverani (2011). 

Criar um aparato para a padronização da altura dos corpos-de-prova, afim de 

uma maior confiabilidade nos dados e ensaios. 

Realizar experimentos em organismos vivos para que haja uma maior 

analogia entre sistemas em humanos. 
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8. ANEXOS 

8.1. ANEXO A - AFERIÇÃO DO SISTEMA DE MEDIDA DE TEMPERATURA 
DO TIPO K 

 

Os termopares utilizados nos corpos-de-prova e para mensuração de 

temperatura ambiente foram calibrados no Laboratório de Metrologia da UFRN. 

 A tabela 7 mostra os números dos certificados. 

 

Tabela 8. Número de certificado de calibração. 

1581-2014 

1582-2014 

1583-2014 

1584-2014 

1585-2014 

1586-2014 

1587-2014 

 

 

8.2. ANEXO B - AFERIÇÃO DO SISTEMA DE MICROSCOPIA ÓTICA 
 

A aferição do microscópio ótico utilizado para fazer a visualização do 

desgaste nas porcas-calotas dos parafusos ensaiados foi realizada com auxílio de 

um clipe metálico com espessura conhecida. 

O experimento consistiu em pegar o clipe e fazer dimensionamento do 

mesmo com um paquímetro digital do Laboratório de Metrologia da UFRN. Após 

isso, levou-se o mesmo para o microscópio ótico e fez-se a mensuração de sua 

largura. 

O resultado da medida é apresentado na Figura 55. 
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Figura 55. Calibração do Microscópio ótico. (A) Paquímetro digital e (B) imagem do Microscópio 

 

 

Pode-se observar que as medidas feitas pelos dois sistemas são compatíveis, 

corroborando com a confiabilidade do procedimento. 

  



 

 

8.3. Anexo C - Medi

8.4. Dir_Trans_2  
 

 

Medidas Backlash 
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8.5. Esq_Axi_3 
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8.6. Esq_Axi_13 
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