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RESUMO 
 
AQUINO PONTES. G. S – Triboquímica: Interação de Insertos Metálicos Roscados Metal-
Osso. Natal/RN, 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte.  
 
Implantes dentários são suportes ou estruturas de materiais biocompatíveis 

posicionados cirurgicamente no osso maxilar, abaixo da gengiva, para substituir 

raízes dentárias, assegurando estruturalmente dentes artificiais após a perda da 

dentição. Desenvolveu-se um método de ensaio, em laboratório, para analisar a 

resposta mecânica de um parafuso metálico implantado em um osso maxilar 

inanimado de um porco de cerca de doze meses de idade e imerso em um fluido 

com três condições de pH: ácido, básico e neutro. Uma solicitação mecânica de 

contato circunferencial cíclico para simular um processo mastigatório unidirecional foi 

utilizada para investigar a estabilidade dimensional da união parafuso-osso em 

função do número de ciclos sob carga. Após os ensaios com a presença de solução 

ácida, básica ou neutra, analisou-se a estrutura porosa do osso maxilar suíno bem 

como da cabeça do parafuso submetida ao contato metal-metal através de MEV e 

microanálise por EDS. Os resultados das solicitações triboquímicas da união 

parafuso-osso evidenciaram, na cabeça do parafuso, a ocorrência de desgaste 

abrasivo com formação de proa com presença de debris e, no osso, dano por fratura 

frágil com a presença de microtrincas em meio à sua porosidade intrínseca. As taxas 

de desgaste por perda mássica do parafuso desatarraxado após cada ensaio 

demonstraram surpreendentemente serem menores quando resultantes dos ensaios 

com solução ácida e básica, enquanto foram maiores as taxas de desgaste dos 

parafusos ensaiados em meio a uma solução neutra. O contato aqueceu em uma 

faixa que variou entre 0,50C até 16,50C acima da temperatura ambiente. Assim, 

atribuiu-se à ação ácida do fluido aquecido pelo atrito entre os contatos sobre o 

parafuso metálico a formação de uma nanocamada passivada, responsável pelo 

menor desgaste medido. A velocidade de vibração global foi maior durante o running 

in, até 104 ciclos, do que no regime permanente de ensaios, entre 104 e 105 ciclos, 

quando o contato já se configurara como conforme. O NPS[dB], nível de pressão 

sonora seguiu esta tendência. O pH do fluido continuou ácido antes e após os 

ensaios, embora haja migrado de 2, no início, para 4, no final. Os demais 

permaneceram invariáveis. 

Palavras-Chave: Triboquímica, Desgaste, Inserto metálico, Osso maxilar suíno. 



 

 

 

ABSTRACT 

AQUINO PONTES, G. S. – Tribochemical: Threaded Metal Inserts Interaction Metal-Bone.  
Natal/RN, 2016. Dissertation (Master degree). Federal University of Rio Grande do Norte. 
 
Dental implants are material supports and structures biocompatible surgically 

positioned into the maxillary bone beneath the gums to replace tooth roots, ensuring 

structurally teeth substitutes after the loss of teeth. We have developed an approach 

in the laboratory to analyze the mechanical response of a metallic screw implanted in 

an inanimate jaw bone of a pig about twelve months of age and immersed in a fluid 

at three pH conditions: acidic, basic and neutral. A mechanical stress cyclic 

circumferential contact to simulate a unidirectional masticatory process was used to 

investigate the dimensional stability of the screw-bone junction in the number of 

cycles under load. After the tests on the presence of acidic, basic or neutral solution, 

it analyzed the porous structure of the pig maxillary bone and screw head subjected 

to metal-to-metal contact through MEV and EDS microanalysis. The results of 

tribochemical requests the screw-bone junction showed in the screw head, the 

occurrence of abrasive wear with bow training with the presence of debris and bone, 

damage by brittle fracture in the presence of microcracks in the midst of their inherent 

porosity. The wear rates of mass loss of undoing screw after each test showed 

surprisingly are lower when resulting from tests with acidic and basic solution, as 

were higher wear rates of the tested screws in the middle of a neutral solution. The 

contact heated in a band ranging from 0,5oC to 16,5oC above room temperature. 

Therefore, attributed to the acid action of the fluid heated by the friction between the 

contacts on the metal bolt the formation of a passivated nanolayer responsible for the 

lowest measured wear. The overall vibration velocity was higher during the running 

in, up to 104 cycles, than in steady-state tests, between 104 and 105 cycles, when the 

contact already configures as conformal. SPL [dB] Sound Pressure Level followed 

this trend. The pH of the acid fluid continued before and after the test, although there 

is migrated from 2 at the beginning, 4 at the end. The rest remained unchanged. 

 

Keywords: Tribochemical, Wear, Metal Insert, Pig Maxillary Bone 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Existem diferenças consideráveis no tamanho e na forma do crânio, em 

diferentes raças de mamíferos. Por se tratar de um maxilar semelhante ao humano, 

o maxilar suíno tem sido utilizado para estudos investigativos. 

O presente trabalho investiga a interação de insertos metálicos roscado no 

osso/metal, em meio a solução, ácida, básica ou neutra com variação de pH. 

As fraturas de mandíbula e maxila são comuns em muitos animais e seres 

humanos. Os traumas mandibulares ocorrem, geralmente, em consequência de 

lesões provocadas por agressões, atropelamentos e acidentes veiculares, sendo 

comumente lesões abertas e contaminadas (Legendre, 2005; Piermattel, Flo; 

Decamp, 2009 apud, Castro,et al 2014).  

A mandíbula apresenta algumas peculiaridades em relação aos outros ossos 

longos e que devem ser levadas em consideração para o adequado tratamento. A 

presença dos dentes e de suas raízes, a necessidade de manutenção da oclusão e 

a baixa cobertura muscular são itens importantes a serem considerados antes da 

escolha do melhor método. Porém, o fato de não sustentar peso permite que, em 

alguns casos, a fixação rígida não seja necessária (Legendre, 2005, apud, Gomes, 

et al 2010). 

As fraturas mandibulares podem também levar a alterações anatômicas nas 

funções básicas, como mastigação, fonação e deglutição (RAIMUNDO et al., 2008). 

A vida contemporânea muda hábitos a taxas cada vez mais aceleradas. Isto 

inclui a alimentação, habitat, mobilidade e, de uma maneira geral, a qualidade de 

vida – humana, animal e vegetal.  

No caso humano, desde os primórdios a simetria facial é um conceito social, 

influenciado principalmente pela intersecção dos fatores ambientais, climáticos, 

sócio-econômicos e históricos. Deste modo, nos dias atuais, um sorriso agradável é 

objeto de estudo e desejo por grande parte da população (FAVERANI et al., 2010). 

Buscam-se novas tecnologias de processamento para reabilitação oral, a fim 

de atender as necessidades da sociedade em geral, quando se trata de saúde bucal, 

conforto e razões estéticas de tal forma que os pacientes resgatem sua autoestima e 

restabelecimento de sua saúde. A Medicina e a Odontologia passaram a demandar 
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da Engenharia novas tecnologias que agregassem valor ao status quo. Neste 

escopo incluem-se as próteses. 

O uso de próteses removíveis, apesar de ainda ser uma prática comum nos 

dias atuais, proporciona certo desconforto e incapacidade de adaptação por parte do 

paciente. No caso odontológico, o uso de implantes osseointegráveis no tratamento 

do edentulismo é hoje uma das técnicas mais previsíveis e bem sucedidas. 

(BEZERRA et al., 2011,p.21). 

A reposição de dentes aptos a restabelecer a ação mastigatória de um 

indivíduo, bem como processos de mumificação que restaurassem a boa aparência 

dos dentes de nobres com próteses esculpidas em marfim, osso ou mesmo ouro 

remonta aos antigos egípcios, até cerca de dois milênios antes de Cristo, Figura 

1(A). Há algumas décadas, implantes dentários apresentam-se a partir de um 

parafuso metálico (titânio) inserido no osso maxilar por ato cirúrgico, Figura 1(B). 

 

Figura 1 - Implantes (A) na antiquidade e (B) contemporâneo. 

 

Fontes: http://oralestetica.com.br/um-breve-historico-sobre-implantes-dentarios/ 
http://www.dr-gilles-charbonnier-chirurgiens-dentistes.fr/implant-dentaire.html 

 
 

A osseointegração foi definida por Ingvar Bränemark, em 1969, como sendo o 

processo de conexão direta estrutural e funcional entre o osso vivo e a superfície de 

um implante submetido a uma carga oclusal. Bränemark comprovou a 

ósseointegração após quinze anos de estudos clínicos e científicos, afirmando que 

os implantes confeccionados em titânio apresentavam melhores propriedades 

químicas e biológicas em contrapartida a outros metais, tais como, o alumínio, a 

prata, o latão, o cobre, o magnésio, o ouro, o aço e o níquel (Faverani et al., 2012, 

p.49). 
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Para uma implantação dentária bem-sucedida, alguns princípios biológicos, 

físicos, químicos e mecânicos devem ser atendidos para com isso, reduzir as 

complicações durante e após as cirurgias. O ajuste do contato mecânico entre o 

osso e o implante é de grande relevância, para que se possam evitar complicações 

no processo de cicatrização óssea e da vida do implante (Faverani et al., 2012, 

p.49).  

Neste contexto, é necessário que um teste pré-clínico seja realizado durante o 

processo de desenvolvimento de um implante. Esse teste fornece informações 

referentes ao comportamento in vivo que podem ser baseadas em provas clínicas, 

modelagem computacional e ensaios mecânicos. A indisponibilidade de tais 

informações leva a experimentações em animais, resultando em informações de 

grande valia no que se refere à função, estabilidade e as reações dos tecidos 

adjacentes. Em alguns animais já foram realizados experimentos com estas 

finalidades, são eles, ovelhas, suínos, cachorros e primatas. Todos estes 

apresentam suas limitações, porém, não sendo possível definir qual modelo animal 

seria mais adequado (Van Genderen et al., 1999, p.193).  

No presente trabalho, a decisão de se utilizar o osso maxilar suíno na 

condição imediatamente após o seu abate foi tomada por haver interesse em se 

buscar informações inerentes ao par osso-parafuso, portanto, sem a intervenção dos 

tecidos adjacentes.  
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1.1. Formulação do problema 
 

1 - A maioria da população ocidental tem feito uso abusivo de refrigerantes e 

guloseimas. 

2 - Alimentos dessa natureza e assemelhados deterioram precocemente o 

sistema mastigatório. 

3 - Implantes dentários tem sido utilizados para compensar tais perdas mas 

requerem cuidados nem sempre providenciados pela maioria da população como, 

por exemplo, reaperto periódico para assegurar o torque necessário à fixação eficaz 

da prótese dentária. 

4 - A triboquímica é a ciência que pode auxiliar na determinação de medidas 

profiláticas que influenciam diretamente na vida do sistema dentário natural e 

subsequentes implantes. Ela quantifica também variáveis químicas (pH, pOH, 

concentração), físicas (densidade, temperatura, condutividade, difusividade térmica, 

módulo de elasticidade), geometrias e esforços envolvidos no sistema mastigatório e 

suas repercussões ósseas na mandíbula e articulações. 

5 - O sinergismo corrosão-desgaste de uma união roscada de um parafuso 

fixado em um osso mandibular requer estudos avançados para uma melhor 

compreensão e rastreabilidade da sua deterioração. 

Considerados estes argumentos contemporâneos acima listados, 

desenvolveu-se a presente monografia, um passo inicial na direção de uma 

contribuição da Engenharia Mecânica e Triboquímica à parametrização de um 

sistema de fixação parafuso-osso maxilar com qualidade assegurada após 

exposição a fluidos ácidos, neutros e básicos. 

Este trabalho, após a Introdução, com a formulação do problema, 

motivações e objetivos, contém uma Revisão da literatura, fundamentada em livros, 

artigos e sítios eletrônicos pertinentes ao tema, Metodologia, onde se descrevem os 

métodos e materiais utilizados experimentalmente bem como os Ensaios em 

laboratório. No capítulo Resultados e Discussão, apresentam-se os principais 

resultados desta investigação, correlação entre algumas variáveis e discussão dos 

resultados obtidos no ensaio e dados da literatura, seguindo-se a Conclusão e 

sugestão para trabalhos futuros, e Referências. 
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1.2. Motivação 
 

Interações osso-metal são necessárias e tem se tornado comuns em cirurgias 

ortopédicas e odontológicas crescentemente. Importantes centros de pesquisa da 

Engenharia no mundo investigam mais e mais tais soluções. 

Os implantes são produzidos de titânio, geralmente com forma semelhante a 

raiz dentária. E sobre esta será colocado alguma prótese, em outras palavras, o 

implante terá função de raiz, e o dente é substituído pela prótese. No Brasil,  

segundo o (Conselho Federal de Odontologia (2014) apud Aquino et al., (2015)) o 

número de implantes e a preferência dos mesmos em relação as próteses, vem 

crescendo a cada ano. Isso ocorre pelo fato dos implantes serem mais confortáveis. 

Estudos realizados indicam que as  cáries são as principais causas de perdas 

dentárias no Brasil. 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 açucares livres, como também acidentes decorrentes no 

trânsito também são fatores que podem ter sido influenciadores no maior aumento 

de utilização de próteses diversas. 
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1.3. Objetivos  
 

1.3.1. Geral 

 

Investigar em laboratório o desgaste promovido pela ação triboquímica de um 

fluido em pares osso maxilar-aço solicitados estática ou ciclicamente. 

 

1.3.2. Específicos 

 

1– Desenvolver um método de ensaio de um par osso maxilar-metal incluindo 

um fluido com ação triboquímica e um carregamento mecânico; 

2– Investigar a resposta dos materiais ensaiados; 

3- Avaliar a influência do pH da solução e sua flutuação após os ensaios; 

4- identificar quais os mecanismos de desgaste atuantes no par osso maxilar-

metal após ensaio no laboratório. 

5- quantificar a taxa de desgaste dos parafusos inseridos em regiões axiais e 

transversais do osso maxilar. 
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1.4. Hipótese 
 

Após 100.000 ciclos de solicitação mecânica de um par parafuso-osso maxilar 

em um dispositivo cíclico em meios líquidos com pH ácido, neutro ou básico, há 

evidência experimental de mecanismos de desgaste distintos e simultâneos. 

 



21 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Odontologia 
 

A odontologia é a área da saúde humana que estuda o sistema 

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

consequência, compreende ossos, musculatura mastigatória, articulações e dentes. 

Com o passar do tempo, dependendo dos hábitos alimentares e estilo de vida, os 

dentes podem apresentar um desgaste natural ou induzido (Aquino et al 2015). A 

Figura 2 indica a correlação entre a Tribologia e a Odontologia. 

 

Figura 2 - Mapa conceitual fazendo interligação entre a Tribologia e Odontologia 
 

 
 

 
 

Este mapa conceitual foi desenvolvido por alunos do PPGEM (Pós- 

Graduação Engenharia Mecânica da UFRN) e integrantes do GET (Grupo de Estudo 

de Tribologia e Integridade Estrutural), visando um melhor entendimento de 

correlação entre tribologia e odontologia. 
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Segundo Moreira, 2010, "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". 

Para D'Incau apud Moura 2015, a boca faz parte do sistema digestivo 

humano, podendo ser comparado a um sistema tribológico, tendo como funções 

principais a mastigação, fonação e respiração. 

2.1.1. Osso 
 

Ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros, que se unindo aos outros, 

por intermédio das junturas ou articulações constituem o esqueleto. É uma forma 

especializada de tecido conjuntivo cuja principal característica é a mineralização 

(cálcio) de sua matriz óssea (fibras colágenas e proteoglicanas), possuem moléculas 

orgânicas e hidroxiapatita de cálcio. (Aula de Anatomia, 2014, apud Aquino et al, 

2015). 

O principal componente da matriz óssea é a hidroxiapatita: (Ca5(PO4)3OH) 

como mostra a Figura 3 do MEV e EDS, Aquino et al, 2015. 

 

Figura 3 - Hidroxiapatita evidenciado pela imagem do MEV. 
 

 
 

 

A Figura 3 representa a imagem de Espectroscopia de Raios X por Dispersão 

em Energia (EDS) do corpo-de-prova, apresentando os elementos presentes nele: 

Oxigênio (O), Cálcio (Ca) e Fósforo (P), onde é possível observar a grande 

concentração dos dois últimos citados. 
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2.1.2. Dente 
 

Os dentes são formados por uma estrutura dura, saliente e esbranquiçada 

composta por polpa, dentina e esmalte, que é implantada no maxilar e na 

mandíbula. No ser humano e muitos animais, é usado para cortar, prender e triturar 

alimentos, preparando-os para serem deglutidos e, no caso de certos animais, como 

forma de defesa. 

No caso de um humano adulto, a arcada dentária possui 32 dentes (Figura 4), 

16 na mandíbula e 16 na maxila. Na parte dianteira, estão localizado quatro 

incisivos, responsáveis pelo corte de pedaços de comida não muito duros. Logo em 

seguida, presentes em cada lado (totalizando quatro), estão presentes dois caninos, 

responsáveis pela perfuração e a dilaceração. Os incisivos, juntamente com os 

caninos, preparam uma quantidade de alimento para serem deglutidos. Ao final da 

arcaria, estão presentes quatro pré-molares e os seis molares, responsáveis pela 

função de esmagar e triturar. Já para os suínos possuem 44 dentes, como visto na 

Figura 4 (22 superiores e 22 inferiores), (Aquino et al 2015). 

A aparência visual do paciente é um dos motivos pelo quais é procurado o 

implante protético, assim como na fonação na pronúncia das palavras, ajudando 

com isso suas relações interpessoais. De tal forma, que os mesmos resgatem sua 

autoestima e restabelecimento de sua saúde 

 

Figura 4 - Representação da maxila (dentes superiores) e da mandíbula (dentes inferiores) do 
humano 
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2.1.3. Implante 
 

A implantodontia é uma especialidade da odontologia responsável pela 

substituição de dentes perdidos e estruturas de suporte com próteses artificiais 

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

Foi com os experimentos de Branemark et al 1969, apud SIMÕES, 2009, que 

a implantodontia na Odontologia passou a conhecer uma maneira altamente eficaz 

de obter reposição dentária. 

Com a credibilidade alcançada pela osseointegração tem motivado 

pesquisadores e clínicos a extrapolarem sua aplicação, no intuito de otimizar as 

reabilitações protéticas implanto-suportadas. Desta forma, novos conceitos e 

tendências têm surgido, buscando oferecer aos pacientes maior agilidade, precisão, 

conforto e previsibilidade no tratamento com implantes osseointegrados (carvalho, 

2007)  

O implante dentário tem como objetivo a recuperação da funcionalidade do 

dente no qual influencia no processo da mastigação. Trazendo saúde e qualidade de 

vida para o paciente. 

2.2. Diagrama de Pourbaix na Triboquímica 
 

A informação básica, de que uma reação química ou eletroquímica pode 

ocorrer ou não, pode ser obtida por cálculos eletroquímicos. Os diagramas de 

Pourbaix ou diagramas potencial – pH, são mapas que sumarizam essas 

informações termodinâmicas (Reffass et al., 2006, apud Finamore, 2011). 

O pH, “potencial de hidrogênio”, é uma escala logarítmica que mede o grau de 

acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. 

A partir da Equação de Nernst, é desenvolvido o Diagrama da Figura 5, onde 

podemos relacionar o pH e o potencial eletroquímico, no caso especificamente o 

Ferro e o Oxigênio.  

Segundo (Gentil, apud 1987) o diagrama de Pourbaix, apresenta curvas que 

representam os vários equilíbrios químicos e eletroquímicos que podem existir entre 

o metal e o eletrólito liquido; podem ser divididos em três zonas: zona de corrosão, 

zona de passivação e zona de imunidade. Uma combinação entre o potencial de 

eletrodo e o meio poderá levar o sistema a cair numa das seguintes situações.  
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Pourbaix (1974) descreveu, por exemplo, diagramas das reações possíveis 

de corrosão, a 25°C e sob pressão de 1 atm entre o ferro e a água, para valores 

usuais de pH e diferentes valores de potencial de eletrodo (potencial de corrosão). 

Os parâmetros potencial de eletrodo e potencial de hidrogênio (EH e pH), são 

representados para os vários equilíbrios, em coordenadas cartesianas, tendo EH 

como ordenada e pH como abscissa. As reações que só dependem do pH são 

representadas por um conjunto de retas paralelas ao eixo das ordenadas. As 

reações que só dependem do potencial (EH) são representadas por um conjunto de 

paralelas ao eixo das abscissas. As reações que dependem do pH e do potencial 

são representadas por um conjunto de retas inclinadas. As equações destas retas 

decorrem da aplicação da Equação de Nernst as reações em questão (Pourbaix, 

1974; Gentil, 2003 apud, Finamore 2011). 

O diagrama potencial-pH, representado na Figura 5, define regiões onde o 

ferro esta dissolvido principalmente sob a forma de íons Fe2+, Fe3+ e HFeO2-e 

regiões onde o metal é estável sob a forma de uma fase solida tal como o metal puro 

ou um de seus óxidos. 

A Figura 5 representa o diagrama de equilíbrio eletroquímicos E – pH relativo 

ao caso do ferro em presença de soluções aquosas diluídas a 25°C. 

 

Figura 5 - Diagrama de Pourbaix para o ferro. 
 

 
Fonte: Protopopoff e Marcus, 2003, apud Finamore 2011 
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2.3. Tribologia 
 

Tribologia é definida como a ciência e tecnologia da interação entre 

superfícies em movimento relativo, a qual entrega os estudos de atrito, desgaste e 

lubrificação (Hutchings,1992). Na Figura 6, tem-se o mapa conceitual indicando os 

diversos conceitos que envolvem a tribologia, o mesmo também foi desenvolvido por 

alunos do PPGEM (Pós-Graduação Engenharia Mecânica da UFRN) e integrantes 

do GET (Grupo de Estudo de Tribologia e Integridade Estrutural). 

A força de atrito pode ser definida como sendo a resistência encontrada entre 

duas superfícies em contato quando submetidas a um movimento se divide em duas 

classes importantes de movimento relativo: deslizamento e rolamento; e não ocorre 

de forma isolada, ou seja, em um rolamento aparentemente puro quase sempre 

envolve algum deslizamento. 

 

Figura 6 - Mapa conceitual sobre a tribologia 
 

 
Fonte: Aquino et al 2015. 

 

O objetivo da pesquisa em tribologia é compreender os seus mecanismos e 

eliminar os prejuízos resultantes do atrito e desgaste. A pesquisa em tribologia leva 

a uma maior eficiência, melhor desempenho, menos avarias e economias 

significativas em materiais e despesas. (DUTTA, 2009). 
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Segundo (SANTANA, 2009), o atrito promove desgaste e dissipação de 

energia e, é considerado como fonte principal de desperdício de materiais e perda 

de desempenho mecânico. Logo, o controle do atrito pode resultar em economias 

consideráveis nos mais diversos setores industriais: sendo a lubrificação um agente 

do redutor do atrito e do desgaste. 

A compreensão dos mecanismos de contato entre superfícies com movimento 

relativo entre si requer considerações aos níveis macro, micro e nano. Os 

desenvolvimentos tecnológicos do final do Século XX (energia, materiais, processos, 

instrumentação, revestimentos com filmes finos e modelagem entre os corpos) têm 

possibilitado ampliar a visão e os recursos para a consolidação da ciência tribológica 

(MEDEIROS, 2002).  

Os desafios multiplicam-se, dada a complexa e crescente gama de demanda 

por produtos melhores, mais eficientes, mais confortáveis, mais baratos e de 

possível utilização em ambientes diversificados (MEDEIROS, 2002). 

O estudo do sistema tribológico (atrito, desgaste e lubrificação) é fundamental 

para a sistemática de aprendizado, compreensão e futura recomendação para 

prevenção do dano sobre os mecanismos envolvidos. 

Os avanços na Tribologia contribuem para a evolução da sociedade 

tecnológica através do desenvolvimento de trens de alta velocidade, aeronaves, 

estações espaciais, disco rígido de computadores, implantes artificiais e muitos 

outros sistemas de engenharia e bioengenharia (STACHOWIAK e BATCHELOR, 

1996). 

2.3.1. Tipos de contato 
 

Na Tribologia é fundamental identificar o tipo de contato entre corpos sólidos. 

Quando as superfícies desses corpos são consideradas do ponto de vista 

macroscópico, apenas sua forma é relevante, sendo ignoradas imperfeições 

(ondulações e rugosidade). 

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

diminuição do atrito entre superfícies em contato com movimento relativo. 

Já o desgaste está relacionado com a perda mássica da superfície, podendo 

ser causado mecânica ou quimicamente. 
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Quando se trata de contato entre superfícies, pode-se dizer que estas podem 

se comportar de maneira conforme, não-conforme ou limiar entre as duas. 

Os contatos mostrados na Figura 7 podem ser representados claramente a 

interação entre o alimento e os dentes. É nesse ponto que a tribologia e a 

odontologia podem ser interligadas. 

Quando duas superfícies sólidas planas e paralelas estão em contato e com 

movimento relativo entre si, inicialmente o contato ocorre apenas em alguns pontos. 

À medida que a carga normal aumenta a área de contato entre as superfícies 

aumenta. 

No contato conforme superfícies se encaixam de tal forma que existe uma 

área de contato aparente (nominal) facilmente mensurável. 

 

Figura 7 - (a) Contato conforme, (b) Contato não conforme(c) Osculação de contato na definição de 
DA VINCI, apud SOUSA (2013). 

 

 

 

2.3.2. Desgaste 
 

Desgaste é o dano progressivo, envolvendo a perda de material, que ocorre 

na superfície de um componente, como resultado de seu movimento relativo em 

relação a outro componente, este é um companheiro quase inevitável do atrito. As 

consequências econômicas do desgaste são generalizadas e abrangentes, pois 

envolvem não apenas os custos de peças de reposição, mas também as despesas 

envolvidas no tempo de máquina parada e perda de produção. (LARSEN et al, 2007, 

apud Souza, 2011). 

A taxa de desgaste de um contato deslizante é convencionalmente definida 

como o volume perdido a partir da superfície usando por unidade a distância de 

deslizamento. A taxa de desgaste depende de vários parâmetros: temperatura de 

funcionamento, a carga normal, velocidade de deslizamento relativa, quantidade de 
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lubrificação e propriedades térmicas, mecânicas e químicas dos materiais em 

contato. Se a interface é contaminada por terceiros corpos sólidos (como a sujeira) a 

situação pode ser mais complexa (LARSEN et al, 2007, apud Souza, 2011). 

Semelhante ao atrito, desgaste não é uma propriedade do material, mas 

depende dos parâmetros. Normalmente, os materiais que exibem alto atrito também 

apresentam altas taxas de desgaste. (LARSEN et al. 2007, apud Souza, 2011). 

 

2.3.2.1. Mecanismos de desgaste 
 

A perda progressiva de material de duas superfícies sob movimento relativo é 

a definição usada para desgaste (Oliveira, 2015). Contudo, esta definição não 

contempla o desgaste adesivo, quando material é adicionado à(s) superfície(s). 

Os principais mecanismos de desgastes que podem ser encontrados em 

implantes, segundo Pauli (1993), são mostrados na Figura 8: desgaste (A) adesivo 

com formação de junção; (B) abrasivo com formação de camadas (sheet-like) 

quando um corpo repetidamente desgasta uma superfície dúctil; (C) por fadiga onde 

há a formação de trincas; (D) por corrosão com formação de produto de reação 

química. 

 

Figura 8 - Mecanismos de desgaste: (A) Adesivo, (B) Abrasivo, (C) Fadiga e (D) Corrosivo 

 
Fonte: Pauli, 1993. 

 

A norma DIN 50320 apud ZUM GAHR (1987) apud SOUZA (2011) classifica e 

define os mecanismos de desgaste, conforme a Tabela 1. 

 



30 

 

 

 

Tabela 1 - Classificação de mecanismos de desgaste, adaptado DIN 50320 

Mecanismo de 

Desgaste 
Definição 

Adesivo Formação e subsequente quebra de ligação adesiva interfacial. 

Abrasivo Remoção do material devido a esclerometria ("scratching"). 

Fadiga 
Formação de trincas na região superficial e subsuperficial devido à 

tensão cíclica tribológica que resulta na separação de material. 

Corrosivo 

Formação de produto de reação química como um resultado de 

interação química entre os elementos de um tribossistema iniciado 

pela ação tribológica 

Erosão  

Perda progressiva de material original de uma superfície sólida devido 

a interação mecânica entre a superfície e o fluido multicomponente, 

líquido incidente ou partículas sólidas. 

 

Falso efeito 

Brinell 

Ruídos Marcações de corpos rolantes Escamações (marcações por 

vibração) 

Cavitação 
Perda progressiva de material original devido a exposição continua á 

cavitação. 

Fretting 

(Wear) 

Fenômeno de desgaste que ocorre entre duas superfícies que tem 

movimento oscilatório 

 

Desgaste de 
polimento 

 
Remoção continua do filme surpeficial por pequenas particulas dura 

Eletrocorrosão 

O desgaste eletro corrosivo ocorre quando há remoção de metais por 

dissolução em um líquido corrosivo, com a ajuda de correntes 

eléctricas 
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3. METODOLOGIA 
 

O procedimento experimental está divido em várias etapas observadas no 

fluxograma da Figura 9. 

 

Figura 9 - Fluxograma das etapas da metodologia aplicadas nesta dissertação. 
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3.1. Obtenção do corpo de prova 

 

Foram produzidos 36 corpos de prova, apresentados na Tabela 2, a fim de 

realizar os ensaios, cada corpo de prova foi imerso em soluções ácida (aci), básica 

(bas) e neutra (neu), com e sem simulação mecânica. 

O maxilar foi classificado em dois lados, esquerdo (esq) e direito (dir), cada 

lado do maxilar foi dividido em quatro partes, somando oito partes no total. Para 

identificar a direção do orifício para rosqueamento do parafuso cada corpo de prova 

recebeu a seguinte nomenclatura, axial (axi) e transversal (tra). Para a realização 

dos ensaios os corpos de provas foram enumerados de 1-11. 

Exemplos:  

“CP1” significa que é o primeiro corpo de prova. “aci”  significa que o corpo de 

prova esta imerso em solução ácida, “esq” significa que o corpo de prova foi tirado 

do lado esquerdo do maxilar, “tra” significa a direção transversal e o numero 1 

significa que foi a primeira amostra. 

 

Tabela 2- Corpos de provas 

 

 Ensaio mecânico Ensaio sem contato mecânico 

Corpo-de-

prova 

Ácido Básico Neutro Ácido Básico Neutro 

CP1 Aci-Esq-

Tra-1 

Bas-Esq-

Tra-4 

Neu-Esq-

Tra-5 

Aci-Esq-

Tra-7 

Bas-Dir-Tra-

7 

Neu-Esq-

Tra-10 

CP2 Aci-Esq-

Tra-2 

Bas-Dir-Tra-

2 

Neu-Esq-

Tra-6 

Aci-Esq-

Tra-8 

Bas-Dir-Tra-

8 

Neu-Dir-

Tra-9 

CP3 Aci-Esq-

Tra-3 

Bas-Dir-Tra-

3 

Neu-Dir-

Tra-4 

Aci-Esq-

Tra-9 

Bas-Esq-

Axi-7 

Neu-Esq-

Axi-9 

CP4 Aci-Esq-

Axi-1 

Bas-Esq-

Axi-2 

Neu-Dir-

Tra-5 

Aci-Dir-Tra-

6 

Bas-Esq-

Axi-8 

Neu-Esq-

Axi-10 

CP5 Aci-Dir-Tra-

1 

Bas-Esq-

Axi-3 

Neu-Esq-

Axi-4 

Aci-Esq-

Axi-6 

Bas-Dir-Axi-

4 

Neu-Esq-

Axi-11 

CP6 Aci-Dir-Axi-

1 

Bas-Dir-Axi-

2 

Neu-Esq-

Axi-5 

Aci-Dir-Axi-

3 

Bas-Dir-Axi-

5 

Neu-Dir-Axi-

6 

 

 

 



33 

 

 

 

3.1.1. Estrutura óssea suína 
 

Os ossos do maxilar suíno utilizados nesta pesquisa foram adquiridos no 

frigorífico (Açougue do Abel), na cidade de Santa Cruz RN, onde os suínos tinham 

em média doze meses. Essa escolha foi realizada devido o suíno ser criado para o 

abatimento a partir dessa idade.  

De acordo com a literatura, outros ossos de mamíferos são utilizados para 

confecção do corpo de prova, para a realização deste trabalho, o osso usado é o 

suíno por ser mais fácil a sua aquisição.  

A retirada do material orgânico foi realizada na mandíbula, e sua conservação foi 

mantida em refrigeração a uma temperatura entre 4 e 5°C. 

 

Figura 10 - Mandíbula suína com material orgânico 
 

 

 

 

A parte do osso utilizado tem uma dimensão física dessa zona onde permite 

que seja extraída, por ter mais material para a confecção dos corpos de prova. 

A cada porção lateral do osso maxilar foi atribuído o nome de lado axial e 

transversal, considerado a partir do centro de massa do suíno. Com o objetivo de 

analisar a resistência do osso ao longo e transversalmente ao seu comprimento, na 

expectativa de avaliar a sua anisotropia, cada um dos lados do maxilar foi dividido 

em quatro partes, duas na direção longitudinal do osso maxilar, chamada de axial e 

duas na direção transversal. 
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Figuras 11 - (A) Mandíbula suína após retirada do material orgânico (B) Esquema de nomenclatura 
dos CPs 

 

 

 

 

Depois da divisão dos corpos de prova, foi realizado o embutimento do osso 

com resina de acrílico comercialmente disponível (monômero de metacrilato). Um 

líquido auto-polimerizador, composto por monômero de metacrilato e aminas 

terciárias, foi usado como catalisador, e ambos foram misturados e formaram uma 

substância homogênea.  

Outra resina utilizada para embutimento do osso suíno pela baixa reatividade 

e preparação rápida foi a de poliéster insaturado incolor Polidyne® 5061 que, 

adicionada ao líquido auto-polimerizador. Cada corpo de prova embutido gerou uma 

pastilha cilíndrica com diâmetro 31 mm e uma altura aproximada de 20 mm. 

 

Figura 12 - Embutimento do corpo-de-prova de osso suíno (A) Forma de silicone (B) Osso após 
embutimento 
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3.1.2. Parafuso 

 

O parafuso autotravante (self tapping screw, Phillips flat head) utilizado é de 

aço carbono, soldado a uma porca calota sextavada (dome nut) de “7/16” (5,4 mm), 

rosca fina (UNF), porca alta cega, fabricada de aço inoxidável AISI 304, adquiridos 

ambos comercialmente, Figuras 13(A) e 13(B). 

O parafuso foi usado por sua semelhança com o de titânio utilizado na 

Odontologia de Implantes dentários, mas de menor custo. A Figura 13 mostra o 

conjunto roscado ao osso no corpo-de-prova, é constituído de um parafuso auto 

travante e uma porca calota de aço inox 304. Ao aplicar uma brasagem 

oxiacetilênica, desenvolvido no Lab. Materiais da UFRN, as peças foram unidas e, 

ao final do ensaio, foram realizadas análises de MEV nas regiões com probabilidade 

de falha. 

 

Figura 13A - (A) Porca calota de 3 mm, (B) Parafuso auto travante (C) Parafuso auto travante 
soldado a porca calota. 

 

 

 

Figura 13B - Esquerda: Porca calota de aço AISI 304, S=7/32” (5,4mm), 26 fpp, Direita: Parafuso 
auto travante, cabeça chata, Phillips, número 7  
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3.2. Caracterização do corpo de prova 

 

3.2.1. Microscopia óptica 

 

Foi utilizado um microscópio óptico MEIJI ML7000, para caracterização de 

inclusões e outros defeitos perceptíveis por esta técnica. 

Com o objetivo de se observar estruturas pequenas impossíveis de visualizar a 

olho nu, utilizou-se o microscópio óptico com ampliação de 10x do Grupo de Estudos 

de Tribologia e Integridade estrutural (GET) que se localiza no Laboratório de 

Tribologia e Dinâmica da UFRN.  

 

3.2.2. MEV e EDS 

 

A superfície dos CP (corpos-de-prova) do osso maxilar suíno foi analisada 

através de Microscopia Eletrônica Varredura (MEV) em equipamento da marca 

HITACHI- TM 3000 com espectroscopia EDS acoplada ao Microscópio para micro-

análises químicas dessas amostras, como mostra na Figura 14. 

 

Figura 14 - Equipamento do MEV e EDS 
 

 

 

A integridade superficial da porca calota acoplada no parafuso, este roscado no 

osso suíno foi analisada buscando-se identificar a morfologia do desgaste originado 

após os ensaios tribológicos (Figura 15). Consideraram-se as direções axial 

(longitudinal) e transversal do osso – neste caso, aquela de máxima rigidez e maior 

altura. Funcionalmente, é essa a direção que embasa a raiz dos dentes, minorando 

as deflexões elásticas no ato mastigatório. 
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Figura 15 - Posição espacial da região de ampliação ao redor do orifício no osso 
 
 

 

 

3.3. Composição da bancada constituinte do processo rotativo de ensaio 

rotativo unidirecional 

 

3.3.1. Haste 
 

O ensaio possui uma haste rotativa. Realizou-se uma soldagem oxiacetilênica 

na superfície mais externa da haste das porcas calotas, coincidindo a circunferência 

externa com as marcações feitas. 

 

3.3.2. Parafuso da Haste 
 

Uma haste vertical fixada a um mandril de uma furadeira de bancada, em sua 

extremidade, soldado perpendicularmente à haste, um parafuso Allen, como mostra 

na Figura 16. Ao girar, a cabeça do parafuso Allen contacta cada uma das seis 

porcas calotas solidárias ao parafuso inserido na estrutura óssea do maxilar 

investigado, como esboça a ampliação à esquerda da Figura 16.  

Assegurava-se o correto posicionamento entre a haste e o porta corpo-de-

prova para que garantissem concentricidade com desvio máximo de 2%. Partindo da 

compreensão da fundamentação teórica do método, os ensaios rotativos de contato 

cíclico unidirecional, 620 RPM, foram projetados, utilizando metal-osso maxilar, 

segundo a configuração representada na Figura 16. 
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Figura 16 - Representação ensaios rotativos de contato cíclico unidirecional 
 

 
 

3.3.3. Porta Corpo-de-Prova 
 

Os corpos-de-prova eram presos pela sua extremidade por parafusos Allen em 

uma estrutura cilíndrica com seis furos espaçados em 60º, como esboçado na Figura 

17. O diâmetro externo era de 170 mm. 

 
Figura 17 - Porta corpo de prova. 

 

 

3.3.4. Bancada de ensaio 
 

A bancada de ensaio e seus respectivos instrumentos são apresentados nas 

Figuras 18 e 19. 
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A bancada foi desenvolvida de um tribômetro vertical adaptado a partir de 

uma furadeira de bancada, que foi desenvolvido por alunos do PPGEM (Pós- 

Graduação Engenharia Mecânica da UFRN) e integrantes do GET (Grupo de Estudo 

de Tribologia e Integridade Estrutural).  

 

Figura 18 - Instrumentação da bancada de ensaio 
 

 

 

A bancada foi isolada termoacusticamente por meio de uma caixa de proteção 

isolada do meio-ambiente por paredes de isopor com 5 cm de espessura revestida 

externamente por espuma acústica anti-chama. 
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Figura 19 – Corpos de prova submersas nas soluções (A) Ácida (refrigerante), (B) Neutra (água 
destilada) e (C) Básica (NaOH) 

 

 

3.4. Ensaios tribológicos 
 

Para a realização dos ensaios tribológicos observaram-se os cuidados 

referentes aos procedimentos de ensaio como: 

1 - Limpar os corpos-de-prova, parafusos e contracorpo antes de cada ensaio; 

2 - Iniciar o ensaio com as superfícies em contato; 

3 - Realizar repetições do ensaio. 

O aparato experimental foi instrumentado com termopares tipo K acoplados a 

medidores portáteis modelo NI 9205 e NI 9211 da National Instruments, com um 

decibelímetro modelo MSL-1352C e com um instrumento analisador de vibração 

modelo NI 9234 da National Instruments, que, conectados a um computador, 

permitiram registrar as temperaturas, nível de pressão sonora e vibrações, 

respectivamente. 

3.4.1. Condições de ensaio 
 

Os ensaios tribológicos foram conduzidos na condição parcialmente imerso 

em três fluidos, um por vez, que foram uma solução ácida (refrigerante cola 

comercialmente disponível), uma solução básica (Solução de hidróxido de sódio 

(NaOH), 1 Molar) e uma solução neutra (água destilada). O ambiente se manteve 

em uma faixa de umidade relativa do ar de 50±10%. A haste girava à rotação de 620 

RPM, o que corresponde à frequência de 10,33 Hz, pelo menos uma ordem de 

grandeza superior aos processos mastigatórios suíno e humano. Os ensaios eram 

acelerados em relação à situação real. 
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3.4.2. Preparação das soluções ácidas, neutra, básica. 

 

A solução ácida era proveniente de um refrigerante cola, adquirido 

comercialmente, com tempo de prateleira em sua vida média. 

A solução neutra era proveniente de água destilada, adquirida no laboratório 

de química da ECT (Escola de Ciência e Tecnologia) UFRN. 

A solução básica proveniente de hidróxido de sódio NaOH 1 Molar, era 

preparada no laboratório de química da ECT, Escola de Ciência e Tecnologia-UFRN. 

Pesou-se em uma balança analítica 39,997g de hidróxido de sódio, o qual foi 

diluído em um litro de água destilada. 

 

Figura 20 - Solução básica, neutra ou ácida 
 

 

 

O pH da solução tem um papel importante na corrosão dos aços, pois 

influencia tanto as reações eletroquímicas que levam à dissolução do ferro quanto à 

precipitação das camadas protetoras que governam os fenômenos de transporte 

associados com essas reações. Sob certas condições, os constituintes da solução 

na fase aquosa tamponam o pH, o que pode levar à precipitação da camada de 

corrosão e a uma possível diminuição na taxa de corrosão (KERMANI e MORSHED, 

2003, apud SILVA, 2012). 

Ao inicio e final de cada ensaio parcialmente imerso com a solução ácida, 

neutra ou básica era verificado o pH com fita de indicação de pH de 0 a 14 e 

pHmetro DM-22 no Laboratório do Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás no 

Departamento de Engenharia Quimica da UFRN. 
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3.4.3. Metalografia 
 

O parafuso auto travante comercial era roscado no osso do corpo-de-prova e 

a porca calota soldada à sua extremidade constituia a superfície metálica analisada. 

Foi lixado com lixas SiC com granulometria #80, #150, #220, #320, #400, #600 e 

#1200. Após o lixamento, a peça foi polida com alumina e água, seguido por um 

ataque químico com Nital a 2% durante 10 segundos. Essa superfície foi analisada 

no Microscópio Óptico do Grupo de Estudos de Tribologia na UFRN. 

3.4.4. Geração de Calor 
 

Para investigar o efeito do aquecimento no contato entre o parafuso que 

estava acoplado ao osso no corpo-de-prova e o parafuso da haste em rotação foram 

mensuradas as temperaturas. A aquisição de dados foi feita por um sistema ligado 

ao computador através de uma interface USB/Serial RS-232. Foram medidas as 

temperaturas ambiente e próxima ao contato com frequência de 1 Hz. 

A temperatura do ambiente foi mantida entre 20ºC e 30°C durante todos os 

ensaios, onde existia um termopar do tipo k que estava fora do contato o qual fez a 

medição e para cada corpo de prova tinha um termopar no contato como pode ser 

visualizado no desenho esquemático da Figura 21. O sistema ficou isolado térmica e 

acusticamente em relação ao meio externo. 

 

Figura 21 - Desenho esquemático (A) posição do termopar na porca calota e, (B) Tridimensional do 
conjunto porta corpo de prova, CP e Termopar 

 

 
 

Através de uma mistura de um adesivo instantâneo à base de resina epóxi 

com óxido de cobre (CuO) os termopares foram soldados nos parafusos dos CPs no 

Laboratório de Transmissão de Calor. 
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3.4.5. Nível de Pressão de Sonora, NPS 
 

 
De acordo com Medeiros (2002), 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 de NPS. 

 

3.4.6. Velocidade de Vibração Global 
 

A amplitude de vibração do sistema foi mensurada 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 como mostra na Figura 22. 

 

Figura 22 - Medidor de vibração acoplado a bancada de ensaio 
 

 
 
 

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. 
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3.4.7. Parâmetros e Procedimento 
 

Os parâmetros presentes no sistema de ensaio durante a fase empírica da 

dissertação pode ser vista na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Parâmetros para realização do ensaio. 

 

CPs por ensaio 6 unidades 

Rotação  620 RPM 

Ciclos 105 ciclos 

Termopares Tipo K 

pH solução ácida 2 a 4 

pH solução neutra 6,8 a 7 

pH solução básica 14 

 

3.5. Caracterização do corpo de prova após ensaios 

3.5.1. Determinação da taxa de desgaste por variação mássica (limpeza em 

banho ultrassônico) 

 

Ao início e final de cada ensaio os corpos de prova são limpos em banho 

ultrassônico com acetona por 10 minutos, para a remoção dos produtos de corrosão 

menos aderentes em sua superfície. Por fim, são secos em ar quente e pesados em 

balança analítica, marca Tecnal e modelo B-TEC-210 A, com precisão de décimo de 

miligrama. 

Para medir a taxa de desgaste por variação mássica é calculada de acordo 

com a variação de massa, dividido pela variação da temperatura.  

 

3.5.2. Determinação da taxa de desgaste corrosivo 

 

A taxa de corrosão por ataque químico direto foi calculada de acordo com a 

Equação 1 segundo a ASTM G1 – 03 (2011): 
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                           (1) 

 

onde: TC – taxa de corrosão (mm/ano); K – é uma constante (8,76 x 104); W – 

variação de massa (g); A – área (cm2); T – tempo de exposição (h); D – massa 

específica (g/cm3). 

3.6. Equipamentos utilizados no desenvolvimento experimental 
 

Os equipamentos utilizados durante a fase experimental da dissertação 

podem ser vistos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - 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 

Medição do pH 

Fita de indicação de Ph de 0 a 14 e Phmetro  
no Laboratório do Núcleo de Pesquisa em 
Petróleo e Gás no Departamento de 
Engenharia Quimica da UFRN 
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3.7. Avaliação qualitativa 
 

 

1. A taxa de desgaste foi quantificada pela perda de massa, onde foi feito 

uma media dessas massas, podendo resultar em erros de medição 

dependendo dos nivelamentos dos corpos de provas, os quais podem ter 

ensejado um contato maior ou menor. 

2. Massa do parafuso – Obtida antes e após cada ensaio. Houve erro em 

alguns ensaios associado ao resíduo de fita de PTFE (usada para fixar um 

termopar). 

3. Aquisição da temperatura – A fixação dos termopares nas porcas calotas 

foi realizada com uma cola contendo uma mistura de óxido de cobre, por ser 

um ótimo condutor. Apesar de não ter sido soldado diretamente no 

parafuso, o TP ficou à uma distância muito pequena do contato com o 

parafuso da haste. 

4. Centralização dos CPs – A distância entre os parafusos roscados e o 

centro do suporte foi aproximadamente igual na realização do ensaio, de 

acordo com a circunferência expressa pelo giro do parafuso da haste. 

5. Altura dos CPs – Para o nivelamento foi utilizado um nível-bolha e uma 

placa Petri. O nivelamento das porcas-calota foi última etapa antes de poder 

dar início a etapa do ensaio.  

6. Aquisição dos dados – Ocorreu um pequeno tempo de delay na aquisição 

dos dados devido ao acionamento manual dos equipamentos de medição e 

do motor da haste, sendo necessário desconsiderar os primeiros segundos. 

7. Temperatura ambiente - Durante a realização do ensaio, o calor gerado 

pelo motor permaneceu aprisionado dentro da bancada de ensaio, esse 

fator pode ter alterado significativamente os dados obtidos. 

8. Pressão sonora - Além da pressão sonora emitida do contato parafuso 

porcas-calota, também foi captado o ruído emitido do motor. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Caracterização dos corpos-de-prova antes dos ensaios tribológicos  

 

A caracterização dos materiais do implante e do parafuso da haste foi 

determinada no Laboratório de Materiais da UFRN. 

 

4.1.1.  Metalografia via Microscopia Óptica 

 

Para a rosca do implante e o parafuso que estava acoplado à haste foi 

utilizado o Nital a 2% para o ataque, gerando as imagens da Figura 23. 

 

Figura 23 - Microestrutura do aço (A) AISI 304, porca calota  (B) Aço-carbono do parafuso acoplado à 
haste rotativa. Aumento de 1000x  

 

 

 

O aço AISI 304 da porca calota soldada ao parafuso roscado no osso foi 

atacado com Marble (4g CuSO4 + 20mL de HCl + H2O). 

4.2. Ensaios tribológicos 
 

4.2.1. Aquecimento da região próxima aos contatos mecânicos 
 

O aquecimento na superfície de contato porca-calota foi registrado e, a seguir, 

esboçada graficamente na Figura 24. Foram utilizados gráficos Box-and-plot para 

representação dos quartis dos dados, considerando duas faixas de ciclagem: do 

início até 104, o período de running in (10% da duração total do ensaio) e, em 
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seguida, o steady-state, regime permanente, entre 104 até 105 ciclos (90% da 

duração total do ensaio). 

 
Figura 24 – Aquecimento decorrente do contato porca-cabeça do parafuso Allen no ensaio imerso 

em solução ácida 

 
 

No running in, do início até 104 ciclos, o aquecimento do contato foi mantido 

entre 2°C e 5,5°C. Após 104 ciclos, identificou-se o aumento de temperatura para 

todos os corpos de prova ensaiados.  

Na Figura 25 para o ensaio neutro, assim como na Figura 24, observa-se que 

a temperatura no contato aumenta consideravelmente após 104 ciclos, sendo que a 

faixa de temperatura no início do ensaio o aquecimento foi mantido entre 3,1°C e 

6,8°C. 
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Figura 25 - Aquecimento decorrente do contato porca-cabeça do parafuso Allen no ensaio imerso em 
solução neutra 

 

 

Também observa-se que no ensaio com solução básica, Figura 26, houve um 

aumento da temperatura do running in até steady-state. A faixa de temperatura até 

104 ciclos se manteve entre 2.9°C e 6.3°C. 

 
Figura 26 - Aquecimento decorrente do contato porca-cabeça do parafuso Allen no ensaio imerso em 

solução básica 
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Esse aumento da temperatura em todos os ensaios pode ter sido ocasionado 

devido à presença de terceiro corpo no contato entre o parafuso da haste e a porca 

calota, podendo ter gerado o mecanismo de desgaste abrasivo a três corpos. 

4.2.2. Análise de velocidade de vibração global 
 

A velocidade de vibração global esboçada na Figura 27 demonstrou que com 

o decorrer dos ciclos nos ensaios, tanto para as soluções ácidas, básica e/ou 

neutras, há uma transição do tipo de contato presente entre porca-calota e o 

parafuso da haste. 

 

Figura 27 - Velocidade de vibração Global para a solução ácida, neutra e/ou básica. 
 

 

 

Até 104 ciclos o contato é não-conforme, e isto explica a alta velocidade de 

vibração global registrada do sistema, além disso, as asperezas no contato estão se 

adaptando no período de Running in, já após 104 ciclos observa-se que o contato 

passa a ser conforme entrando no período de Steady-State ou regime permanente 

4.2.3. Pressão sonora 
 

Um bom indicativo sobre o sistema mecânico e a evolução de suas 

superfícies é a análise da pressão sonora, pois no decorrer do ensaio é possível 
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observar mudanças no comportamento desta variável e, dessa forma, inferir, entre 

outras coisas, sobre os mecanismos de desgastes atuantes. 

A Figura 28 mostra que no decorrer do ensaio há um regime de running in, 0-

104 ciclos, no contato entre as superfícies. 

 

Figura 28 - Pressão sonora presente no sistema mecânico para solução ácida, neutra e/ou básica. 

 

 

De acordo com Medeiros (2002), é possível acompanhar a evolução do 

desgaste pelo som emitido pelas irreversibilidades do contato cíclico. Os níveis de 

pressão sonora dos ensaios, observados na Figura 28, legitimam a evolução do 

desgaste, indicando um aumento de rugosidade e asperezas, sendo o contato 

existente o não-conforme até 104 ciclos, gerando um aumento da pressão sonora. 

Após 104 ciclos ocorre o inverso, ou seja, há diminuição da rugosidade, da 

quantidade de aspereza e pressão sonora, alterando para o contato conforme. 

 

4.3. MEV e EDS 

 

4.3.1. Parafuso 

 

Ao encerrar a fase de ensaios, as amostras foram analisadas por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). A Figura 29 expõe a superfície da porca-calota após 
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105 ciclos de ensaio tribológico, no qual é possível analisar a região desgastada da 

porca-calota pelo parafuso acoplado à haste rotativa. 

Através do mapeamento, observa-se que a direção do ensaio é demonstrada 

pela seta vermelha na Figura 29. 

 

Figura 29 - MEV da porca-calota (A) antes do ensaio e (B) após 105 ciclos. 
 

 

 

Segundo LIMA DA SILVA (2006) algumas partículas formadas durante o 

deslizamento de duas superfícies podem ser depositadas na vizinhança da região de 

contato, o que pode ocasionar o surgimento de proas. Na saída da cratera do ensaio 

em solução ácida, encontrou-se formação de proa, que pode ser vista na Figura 30, 

gerada pelo mecanismo de desgaste abrasivo. 

 
Figura 30 - Desgaste abrasivo (formação de proa lateral) evidenciado. Aumento de (A) Direção do 

ensaio e (B) formação de proa. 
 

 

 

 As imagens da Figura 31 mostram estrias na superfície de contato do corpo 

de prova após o ensaio em solução básica. Este dano ocorreu, provavelmente, 

devido à influência do terceiro corpo (debris) no desgaste abrasivo. 
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Figura 31 - MEV da superfície de desgaste,(A) direção do ensaio (B) exibindo debris e estrias 
 

 

      (A)         (B) 

 

 Segundo BECKFORD et al. (2014) apud SOUZA (2015), afirmam que o 

rasgamento que ocorre nas bordas do desgaste na porca calota é uma indicação de 

desgaste abrasivo (mecanismo dominante). Os debris que aparecem no desgaste 

decorrem, possivelmente, devido à aderência no contra-corpo (parafuso da haste), 

assim como os sulcos profundos na superfície da porca calota permitem a formação 

de proa e borda lateral no desgaste. 

4.3.2. Osso 
 

As imagens dos corpos de prova na região do osso após os ensaios em solução, 

respectivamente, neutra e ácida foram obtidas por MEV. Nestas foi possível notar a 

presença de fratura frágil em ambos os casos, respectivamente: Figura 32 e Figura 

33. 

Através da análise química por EDS (Figura 32 e Figura 33) foi possível 

comprovar a presença da hidroxiapatita (Ca5(PO4)3OH), principal composto da 

estrutura óssea. 
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Figura 32 – Espectrograma (obtido por EDS) e MEV de um corpo-de-prova do osso maxilar suíno 
ensaiado evidenciando fratura frágil na direção radial do furo que sediara um parafuso de aço 

roscado na direção axial (longitudinal) do osso  

 

 

 

Figura 33 - Espectrograma (obtido por EDS) e MEV de um corpo-de-prova do osso maxilar suíno 
ensaiado evidenciando fratura frágil na direção radial do orifício que sediara um parafuso de aço 

roscado na direção transversal do osso  
 

 

 

Segundo, Piermattel, et al 2009, apud, Castro, et al 2014, geralmente indica-

se o uso de placas ortopédicas para estabilização de estruturas ósseas. O método 

apropriado de tratamento das fraturas mandibulares e maxilares é baseado no 

escore de avaliação e na localização da fratura  

De acordo com Johnson (2008), as fraturas fechadas no corpo da mandíbula 

são mais propensas a esse tipo de lesão em função de sua grande extensão. A 

maioria das fraturas mandibulares e maxilar dos animais é aberta, o que foi 

observado neste caso. 
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4.4. Taxa de desgaste por perda mássica 
 

Com o peso dos parafusos antes e depois do ensaio foi possível construir o 

gráfico box-and-plot presente na Figura 34.  

Nota-se que visivelmente a taxa de desgaste por perda mássica no ensaio 

com solução neutra apresentou maior variação de massa. Observa-se que, 

mudanças nas condições de desgaste elevam o valor dessa taxa, ou seja, o 

sinergismo pode estar atuando fortemente. O resultado pode estar equivocado 

devido a fatores como nivelamento da mesa de ensaio, que era feito manualmente 

sem controle da interferência entre a porca-calota e o parafuso da haste. 

 

Figura 34 - Taxa de desgaste por perda mássica 
 

 

4.5. Taxa de desgaste corrosivo 
 

As Figuras 35 e 36 concernem aos ensaios de imersão em fluido com pH 

ácido, básico e neutro sem o contato mecânico (porca calota vesus parafuso haste). 

A Figura 35 mostra a morfologia de duas porcas calota (PC) de aço inoxidável 

acopladas a dois parafusos de aço carbono após imersão de 24 horas em solução 
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ácida: (A) PC no 5; a seta sinaliza evidência de desgaste corrosivo e adesivo de uma 

fita de PTFE utilizada para fixar um termopar à PC, assim como na (B) PC no 6. 

 

Figura 35 - Morfologia de duas porcas calota (PC) de aço inoxidável após imersão de 24 horas em 
solução ácida: (A) PC no 5, com indício de corrosão generalizada; a seta sinaliza evidência de 
desgaste adesivo de uma fita de PTFE utilizada para fixar um termopar à PC; (B) evidência de 

desgaste corrosivo na PC no 6 
 

 

                                  (A)                                                                 (B) 

 
As taxas de desgaste corrosivo mensuradas em cada parafuso são 

esboçadas na Figura 36. Ao contrário do esperado, nem sempre as maiores taxas 

corrosivas foram as do meio ácido: há três corpos-de-prova submetidas ao meio 

ácido, cujas taxas se situaram na mesma ordem de grandeza dos demais meios; 

uma quarta e quinta taxa com evidência de desgaste adesivo associado à fita de 

PTFE utilizada para fixar alguns termopares que, mesmo após o banho ultrassônico 

não foi completamente removida; a sexta taxa de desgaste, apenas, situou-se uma 

ordem de grandeza majorada em relação às demais, como esperado, atribuída ou a 

uma concentração ácida excessiva atuando nesse corpo-de-prova ou a frestas 

indutoras do processo corrosivo atuantes ao longo da área roscada e de porosidade 
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excessiva no entorno dessa área roscada. De acordo com a NACE RP 0775 (1999) 

em todas as situações em que a taxa de desgaste corrosivo for superior a 250 

µm/ano, esse regime de desgaste é classificado como severo. 

 

Figura 36 - Taxa de desgaste corrosivo (mm/ano) mensurada nos seis parafusos após cada ensaio. 
 

 

 

 

4.6. pH 
 

Os CPs ensaiados foram imersos em soluções aquosas: ácida, neutra e 

básica. As duas últimas apresentaram-se constantes durante todo o ensaio, 

enquanto a primeira teve alteração. 

Um refrigerante (cola comercialmente obtida) foi utilizado como fluido ácido e, 

com o passar dos ciclos, o gás presente no mesmo difundiu e migrou para o meio 

externo. Esse foi um dos fatores que podem ter contribuído para alteração da faixa 

de pH de 2 para 4, assim como as elevadas taxas de desgaste corrosivo. 
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5. CONCLUSÃO E SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

Após os ensaios executados de acordo com a metodologia descrita neste 

trabalho, relativa à experimentação de um osso maxilar suíno após seu abate aos 

doze meses de vida, aproximadamente, submetido a um processo de furação nas 

seções longitudinal e transversal ao osso, inserção de um parafuso roscado e ensaio 

mecânico cíclico imerso em fluido até 105 ciclos, inferiu-se que:   

1. A fratura frágil foi o principal mecanismo de dano no osso, na direção radial 

da cavidade executada;  

2. Os sinais do aquecimento, nível de pressão sonora e da velocidade de 

vibração global decorrentes dos contatos cíclicos metal-metal roscado em osso 

maxilar e imersos em fluido evidenciaram transição de regime de desgaste entre 

moderado e severo desde o início dos ensaios e 104 ciclos e desta ciclagem até 105 

ciclos, insinuando que o processo de running in ocorre até 104 ciclos para as 

condições ensaiadas. 

3. Os mecanismos de desgaste abrasivo a dois e três corpos ficaram 

evidenciados através dos danos observados (formação de proa, borda lateral, debris 

e estrias).  

4. Requerem investigações adicionais avaliações relativas à comparação das 

respostas dos ensaios em banhos ácidos, básicos e neutros, dadas as não-

linearidades verificadas neste trabalho. 

5. O principal erro metodológico experimental cometido nos ensaios cíclicos 

decorreu dos desvios de planicidade nos contatos metálicos entre os corpos-de- 

prova e contracorpo metálico, verificados em cada batelada de ensaio. 

 

Diante do exposto, sugere-se o prosseguimento desses estudos investigativos: 

 

1.  Investigar os desvios de planicidade e respectivas variações entre grupos 

etários e por sexo de humanos e, a partir daí, definir um desvio compatível com 

aquela associada à média do processo mastigatório humano; 

2.  Reproduzir esse estudo na condição de um osso maxilar em animal suíno de 

cerca de doze meses, vivo; 



59 

 

 

 

3.  Variar os parâmetros p,v (pressão de contato e velocidade) bem como utilizar 

parafuso de titânio nos ensaios.  

4.  O nível de tensão no parafuso/osso no corpo de prova não foi mensurado, mas 

demonstraram serem relevantes na taxa de desgaste por perda mássica. 
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7. ANEXOS 

a. 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 5 mostra os números dos certificados. 

 

Tabela 5. Número de certificado de calibração 

1581-2014 

1582-2014 

1583-2014 

1584-2014 

1585-2014 

1586-2014 

1587-2014 

 

 

b. ANEXO C - 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 37. 
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Figura 37 - 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. 


