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RESUMO 

A importância do desenvolvimento de novos materiais de próteses está relacionada à 

demanda crescente de cirurgias ortopédicas, especialmente de quadril e de joelho. Com 

durabilidade relativamente baixa comparada à idade do paciente, da ordem de 10 a 15 anos, a 

substituição das próteses é inevitável. Visando maior desempenho e maior durabilidade, são 

necessários desenvolvimentos de novos materiais. Para isto, realizam-se avaliações por meio 

de ensaios de simulação do desgaste da prótese, que são complexos, demorados, de 

elevado custo e exigem o próprio produto acabado como corpos de prova. Diante disto, 

um procedimento prévio de avaliação com confiança metrológica, mais simples e de 

menor custo, torna-se necessário. A proposta do presente trabalho é implementar um 

método simplificado de avaliação do dano por delaminação de materiais poliméricos 

utilizados em próteses de joelho, em conformidade com a norma ASTM F732. Este é um 

método de avaliação qualitativa; para um estudo mais aprofundado, diversas técnicas de 

análise foram empregadas. O polímero avaliado foi o UHMWPE (polietileno de ultra-alto 

peso molecular) não irradiado. As variáveis de influência investigadas foram o material do 

contrapar e a condição de lubrificação. Os principais resultados foram: 1) há um ganho de 

massa por inchamento (swelling) do polímero por absorção de fluido, que se sobrepõe à 

massa perdida ao longo dos ciclos de desgaste; 2) o inchamento do polímero é 

intensificado pelo carregamento mecânico; 3) a profundidade do desgaste do polímero 

evolui distintamente com cada material de contrapar, porém o desgaste volumétrico atinge 

um valor final de 0,26 ± 0,02 mm³, considerando todos os ensaios; 4) a delaminação do 

UHMWPE ocorre independentemente do contrapar; 5) quando o soro lubrificante evapora, 

passando de fluido para aspecto de gel, o dano intensifica-se por abrasão; 6) o 

comportamento do atrito ao longo dos ciclos de desgaste independe do contrapar, 

atingindo um valor em torno de 0,12 aos 500 mil ciclos, que se mantém até o final; 7) há 

maior repetitividade do atrito com cerâmica, porém este é mais sensível à condição de 

lubrificação. Os resultados obtidos nos ensaios com o método proposto servem como 

referência de base para avaliação do desempenho tribológico de novos materiais aplicados 

em próteses de joelho. 

                                                                                

Palavras chave: UHMWPE, delaminação, desgaste, atrito, próteses de joelho. 

 



    

 

ABSTRACT 

The importance of the development of new materials for prostheses is related to the 

increasing number of orthopedic surgeries, especially of hips and knees. The relatively low 

durability when compared to the age of the patient, of the order of 10 to 15 years, makes the 

replacement of the prostheses inevitable. Aiming at improving the performance and 

durability, the development of new materials is required. This is done through experimental 

evaluations using simulated wear tests. However, these tests are complex, time consuming 

and of high cost, besides requiring the use of the final product as the test specimen. Therefore, 

in order to assess the wear behavior of new materials combinations in a simple but 

metrological, and cost effective way, a previous, basic test method is needed. The purpose of 

this work is the implementation of a simplified method of assessment of the delamination 

wear of polymeric materials used in knee prostheses, in accordance with the ASTM F732 

standard. This is a qualitative test method; but deeper investigations were done by means of 

several analysis techniques. The polymer tested was non-irradiated UHMWPE (ultra-high 

molecular weight polyethylene).The variables investigated were the material of the 

counterface and the lubrication condition. The main results were: 1) the polymer undergoes 

mass gain, due to swellingcaused by fluid absorption, which overcomes the mass lost during 

the wear cycles; 2) the polymer swelling is enhanced by mechanical loading; 3) the evolution 

of the polymer wear depth is distinct with each counterfacematerial; however, the 

volumetric wear reaches a final value of0,26 ± 0,02 mm³, considering all tests; 4)  the 

delamination of the UHMWPE occurs independently of the counterface material;  5) when 

the lubricant serum changes from fluid to gel-like, the damage is intensified by abrasion;6) 

the friction behavior during the wear cyclesis independent of the counterface material, 

reaching a value around 0,12 at500 mil cycles, which remains stable until the end of the 

test; 7) the repeatability of friction behavior is better with the polymer-ceramic pair; however 

this pair of materials is more susceptible to changes in the lubrication condition.The results of 

the proposed work can be considered as the baseline to evaluate the tribological performance 

of new polymeric materials for knee prostheses. 

 

Keywords: UHMWPE, delamination, wear, friction, knee prostheses. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

Devido ao envelhecimento da população mundial associado ao estilo mais ativo e 

maior expectativa de vida, bem como o aumento dos acidentes traumáticos, a demanda por 

implantes ortopédicos tem aumentado rapidamente em todo mundo (CGEE, 2010). O 

aumento do sedentarismo e da obesidade na população, que é um importante fator de risco 

para o desenvolvimento de doenças articulares, também tem contribuído para o aumento do 

número cirurgias de implantes ortopédicos (ACR, 2000).  

Neste contexto, destaca-se o aumento do número de cirurgias para implantes de 

próteses articulares de quadril e de joelho. Essas próteses tendem a apresentar durabilidade 

relativamente baixa, comparada a idade do paciente, da ordem de 10 a 15 anos, ocasionando a 

necessidade de substituição. Isso leva necessidade do desenvolvimento de novos materiais 

para aplicação em próteses que possuam uma longevidade maior e de maior desempenho 

(CGEE, 2010).  

No Laboratório de Biomateriais e Tribologia (Labit), da Divisão de Metrologia de 

Materiais (Dimat), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

(Inmetro), desenvolvem-se estudos de qualificação de próteses ortopédicas de quadril e de 

joelho, com foco na avaliação da resistência ao desgaste das superfícies articulares. Essa 

avaliação envolve ensaios tribológicos, com os quais são estudados os fenômenos 

resultantes do contato entre duas superfícies, sob condições de atrito e desgaste tal como 

ocorrem no corpo durante o uso da prótese.  

Os ensaios realizados no Labit com próteses ortopédicas estão em conformidade 

com os requisitos estabelecidos em normas internacionais, ISO 14242-1 e 2 e ISO 14243-

2 e 3, que descrevem parâmetros de ensaios e métodos de medida para próteses de quadril 

e de joelho. Nestes ensaios, faz-se a simulação do carregamento mecânico durante a 

caminhada, a temperatura corpórea e a lubrificação utilizando soro bovino (calf serum) 

para simular a presença do liquido sinovial existente na articulação real.  Estes são ensaios 

complexos e de elevado custo e exigem que os corpos de prova sejam o próprio produto 

acabado. Por outro lado, no caso de desenvolvimento de novos materiais, um 

procedimento prévio de avaliação, mais simplificado e de menor custo, faz-se necessário. 

É possível também estudar a influência de modificações do material e mudanças no 
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processamento sobre o desempenho em desgaste em um ensaio mais simplificado do que em 

simuladores (WALKER, BLUNN e LILLEY, 1996). 

O grande desafio de ensaios simplificados é a confiança na avaliação, ou seja, a 

simulação correta dos principais parâmetros que afetam o desempenho tribológico da 

articulação no corpo humano. Um ensaio simplificado pode ser proposto desde que seja 

representativo da condição de operação e produção de mecanismos de desgaste similares aos 

encontrados em próteses explantadas (CHYR, SANDERS e RAEYMAEKERS, 2013). 

A norma ASTM F732 descreve métodos de ensaios laboratoriais para avaliação de 

propriedades de desgaste de materiais poliméricos utilizados em próteses de quadril e de 

joelho com geometria de contato simplificada. Os ensaios descritos nesta norma são 

designados para avaliar e classificar, de maneira confiável, combinações de materiais para 

desempenho quanto ao desgaste em diferentes aplicações ortopédicas de desgaste em 

substituição aos ensaios de simulação da articulação.  

A norma ASTM F732 trata de três métodos de ensaios conforme as diferentes 

aplicações de desgaste em próteses articuladas. O primeiro método (Anexo A1) é utilizado 

para classificar os materiais quanto a taxas de desgaste do polímero utilizado em próteses de 

joelho com inserto móvel (“mobile bearing knees”). O segundo método de ensaio (Anexo A2) 

é utilizado para aplicações de desgaste com movimento em sistemas do tipo esfera contra 

copo com superfície de ancoragem fixa (tipo quadril). O terceiro método de ensaio 

(Anexo A3) refere-se a ensaios de desgaste que causam delaminação do polímero utilizado 

em materiais de próteses de joelho, com o objetivo de classificar materiais quanto aos 

mecanismos de desgaste do polímero. 

Conforme preconizado na norma ASTM F732, todos os fatores simulados se 

constituem no conjunto de parâmetros que afetam o desempenho em desgaste da prótese. Um 

dos parâmetros de fundamental importância para qualificação das próteses, visando a 

simulação metrologicamente confiável do desgaste, é o lubrificante utilizado. A norma 

internacional que descreve o método de ensaio de simulação do desgaste utilizando o próprio 

produto em si, ISO 14243-3, recomenda o uso de soro de origem bovina. Esse soro pode ter 

diversas origens: de feto, de bezerro, de boi adulto. Estes, por sua vez, possuem diversas 

concentrações em seus constituintes, sendo possivelmente a concentração de proteínas a de 

maior efeito no poder lubrificante. O uso de diferentes tipos de soro bovino, ou seja, com 

diferentes concentrações e também do tipo de proteínas presentes no soro, leva a variações no 

desgaste e no atrito entre os componentes ensaiados, afetando também a lubrificação. 
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Outro parâmetro importante para um bom desempenho da prótese é a seleção dos 

biomateriais, que devem ser representativos da articulação real do corpo humano. Um 

entendimento completo do desempenho de componentes biomecânicos que possam substituir 

corretamente uma articulação real somente pode ser alcançado ao se conhecer o atrito, o 

regime de lubrificação operante e os mecanismos de desgaste, bem como o conhecimento de 

sua biocompatibilidade (SMITH, DOWSON e GOLDSMITH, 2001). 

 

1.2. OBJETIVOS 

A presente dissertação tem como principal objetivo implementar um ensaio 

simplificado para a avaliação de desgaste e atrito de materiais utilizados em próteses de 

joelho, a fim de oferecer à comunidade nacional uma ferramenta de análise tribológica de 

materiais de próteses ortopédicas articuladas.  

Para o presente trabalho, foi selecionado um método de ensaio preconizado na norma 

ASTM F732 - Anexo A3, da avaliação do desgaste por delaminação do material polimérico 

utilizado em insertos tibiais. Por esta norma, realiza-se o ensaio com contrapar de CoCrMo. 

Neste trabalho, o desempenho tribológico do polímero também foi avaliado com outros tipos 

de materiais de contrapares, aço inoxidável e cerâmica (alumina com zircônia).  

O objetivo específico do presente trabalho é avaliar o comportamento de materiais 

utilizados em próteses de joelho, sob condições simuladas de desgaste, por meio de: perda de 

massa, análise dimensional do desgaste, morfologia do desgaste quanto aos mecanismos de 

danos, e coeficiente de atrito relacionado ao poder lubrificante. 

 



CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A pesquisa abrangeu conceitos de tribologia e artigos científicos relacionados 

com a anatomia, a biomecânica e a artroplastia do joelho, biomateriais utilizados em 

próteses totais de joelho, mecanismos de desgaste e métodos de ensaio disponíveis na base 

de dados Science Direct e Web of Science, publicados nos últimos 20 anos (1995-2015). 

As observações mais relevantes serão apresentadas neste capítulo.  

 

2.1 TRIBOLOGIA  

O termo tribologia, de origem grega, é formado pelo radical “tribo” (que 

significa esfregar, e pelo sufixo “logos” (), que significa estudo. Este termo foi 

utilizado e publicado pela primeira vez em um relatório do Comitê do Departamento 

Britânico da Educação e Ciência por Peter Jost na Inglaterra em 1966 (JOST, 1990). Neste 

relatório, Peter descreveu os impactos econômicos usando os conhecimentos da tribologia 

(SINATORA, 2005). Após a publicação do relatório, o termo tribologia foi propagado por 

todo o mundo (DOWSON, 1997). 

De forma literal, é possível descrever o termo Tribologia como sendo a ciência e 

tecnologia que estuda os fenômenos decorrentes da interação entre dois corpos em contato 

com movimento relativo. Estes fenômenos envolvem estudos relacionados ao atrito, ao 

desgaste e a lubrificação. Desta forma, faz-se necessário especificar um sistema 

tribológico, ou seja, um tribossistema (HUTCHINGS, 1992, ZUM GAHR, 1987). 

Conforme descrito por KAJDAS, HARVEY e WILUSZ (1990), é possível obter a 

representação dos componentes de um tribossistema conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1: Representação esquemática dos componentes de um tribossistema.  

(Adaptado a partir de KAJDAS, HARVEY e WILUSZ, 1990). 
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O estudo do atrito e do desgaste leva à necessidade de conhecer as interações dos 

materiais com variáveis operacionais de processo a que estão submetidos, os quais podem 

influenciar o atrito e também o desgaste. Entre as diversas interações é possível destacar: 

características geométricas, propriedades mecânicas, características físicas e químicas  dos 

materiais envolvidos em um tribossistema (HUTCHINGS, 1992 e ZUM GAHR, 1987).  

 

2.1.1 Desgaste 

O termo “desgaste”, entre os diversos significados disponíveis na literatura, pode ser 

descrito resumidamente como sendo “perda progressiva de material de uma superfície” 

devido ao movimento relativo entre as superfícies em contato (LUDEMA, 1996). Deve-se 

considerar que o desgaste pode também ocorrer sem perda de material, bem como por 

ocorrência de deformação plástica e/ou trincas superficiais (BAYER, 1994). 

O desgaste é causado por mecanismos que envolvem fenômenos físicos e químicos. 

Existem três maneiras de classificar o desgaste, de acordo com (BAYER, 1994): 

 A aparência da superfície de desgaste (trilha), como por exemplo: com pite, polido, 

riscado, e etc. 

 Mecanismos físicos de remoção de material ou causas de dano: adesão, abrasão, 

delaminação e oxidação. 

 Condições que envolvem a situação de desgaste: lubrificado, a seco, metal-metal, por 

deslizamento, por rolamento e por deslizamento em alta tensão, por deslizamento em 

alta temperatura. 

Estas classificações podem ser inter-relacionadas, pois um material pode sofrer 

desgaste de diversas maneiras (MARU, 2003). 

Já os mecanismos de desgaste podem ser classificados de acordo com a morfologia 

da superfície de desgaste, ou seja, mudança na aparência da superfície de desgaste. De 

maneira geral, os mecanismos podem ser (BAYER, 1994; RADI et al, 2007): 

 Adesão: é a junção formada pela união das asperezas que formam a área de contato 

real entre duas superfícies em movimento deslizante entre si.  

 Abrasão: ocorre quando há presença de um corpo abrasivo com geometria favorável e 

dureza maior que o outro material em contato. A abrasão pode ocorrer por meio de 

dois tipos: dois corpos e três corpos. 
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 Fadiga de superfície: ocorre quando o desgaste é ocasionado pelo elevado número de 

repetições do movimento e depende também das propriedades mecânicas dos 

materiais envolvidos. 

 Corrosivo: ocorre em meios corrosivos, líquidos ou gasosos. Neste tipo de desgaste 

são formados produtos de reação devido às interações químicas e eletroquímicas. 

Essas reações são conhecidas como reações triboquímicas e produzem uma 

intercamada na superfície que depois é removida. 

Na Figura 2 são apresentados, por meio de um esquema, os quatro principais 

mecanismos de desgaste. 

 

Figura 2: Representação esquemática dos principais mecanismos de desgaste (RADI et al., 2007). 

 

2.1.2 Atrito 

Os corpos ou substâncias em contato envolvidos em um tribossistema produzem 

atrito pela existência de um movimento relativo entre si. Desta forma, o atrito pode ser 

definido como sendo uma força que resiste ao deslizamento, ou seja, uma força que se opõe 

ao movimento relativo entre superfícies (STACHOWIAK & BATCHELOR, 2001).  

O termo atrito é utilizado para descrever a dissipação gradual de energia cinética 

onde corpos ou substâncias apresentam movimento relativo entre si. Essa dissipação de 

energia, principalmente na forma de calor, pode estar relacionada ao desgaste de superfícies 

em deslizamento devido ao atrito em corpos. Genericamente, a magnitude da força de atrito é 

descrita em termos de coeficiente de atrito, para os quais os símbolos µ ou f são utilizados. O 

coeficiente de atrito é a relação entre a força de atrito, F, e a força normal, N, que pressiona os 

corpos entre si. Essa descrição do coeficiente de atrito foi originalmente formulada por 
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Leonardo da Vinci, por volta de 1500, e até hoje em dia é vastamente utilizada apesar de 

outras formulações existirem (CHENG, 1992 e LARSEN-BASSE, 1992).  

As características do atrito e do desgaste não são propriedades intrínsecas dos 

materiais, mas são características dos sistemas tribológicos, ou seja, dependem não apenas dos 

materiais em si, mas também do ambiente e dos parâmetros operacionais (como por exemplo, 

umidade, temperatura, velocidade e pressão de contato) e de interações. Desta forma, as 

aplicações tribológicas de materiais devem ser analisadas sempre do ponto de vista do 

tribossistema formado (LUDEMA, 1996 e PERSSON, 1999). 

 

2.1.3 Lubrificação 

Técnicas de lubrificação são utilizadas entre dois corpos deslizantes, ou seja, na 

interface, com o objetivo de minimizar o atrito e/ou desgaste. A lubrificação cria um filme de 

fluido lubrificante entre os corpos em contato. A espessura mínima de lubrificante resultante é 

dependente da carga normal aplicada, da velocidade de deslizamento, da geometria de contato 

e de propriedades reológicas (viscosidade) do fluido (CHENG, 1992 e BAYER, 1994).  

O material lubrificante caracteriza-se por possuir uma tensão de cisalhamento menor 

do que a dos materiais envolvidos em um tribossistema. Isto faz com que ocorra uma 

separação dos corpos, minimizando, desta forma, o atrito entre os mesmos. Há casos em que a 

espessura da camada do lubrificante não é capaz de evitar o contato entre as asperezas, mas 

ainda assim o lubrificante pode prover proteção, pois suas moléculas podem ser adsorvidas 

pelas superfícies fazendo com que os fenômenos de adesão não ocorram 

(HUTCHINGS, 1992).  

Dependendo de parâmetros de trabalho, tais como velocidade do deslizamento (U), 

carga normal por unidade de comprimento aplicada sobre as superfícies (W) e a viscosidade 

dinâmica do lubrificante (η), é possível ter uma estimativa do comportamento do coeficiente 

de atrito () entre as superfícies e se haverá ou não contato entre as asperezas. O gráfico da 

Figura 3, também conhecido como Curva de Stribeck apresenta esse comportamento e 

classifica o deslizamento por meio de três regimes de lubrificação de acordo com a relação 

existente entre a espessura do filme de óleo (h) e a rugosidade superficial combinada das áreas 

de contato (R) (HUTCHINGS, 1992). 

De acordo com a Figura 3, nas condições onde a relação entre a velocidade de 

deslizamento entre as superfícies e a carga normal aplicada é alta o suficiente para que seja 
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formado um filme lubrificante capaz de separar inteiramente as duas superfícies a ponto de 

não ocorrer contato entre as asperezas (h >> R), diz-se que o regime de lubrificação é 

hidrodinâmico (HD). Nas condições em que a pressão na zona de contato é maior devido à 

geometria das superfícies, o filme de lubrificante torna-se mais fino, podendo chegar a 

dimensões da ordem da rugosidade superficial combinada (h aproximadamente igual a R), 

fazendo com que as asperezas se toquem e se deformem elasticamente, diz-se que o regime de 

lubrificação é elasto-hidrodinâmico (EHD). Nas condições em que as cargas aplicadas são 

altas e combinadas com baixas velocidades de deslocamento, impossibilitando a manutenção 

de um fino filme de lubrificação elasto-hidrodinâmica entre as superfícies, diz que o regime 

de lubrificação é por camada limite (HUTCHINGS, 1992). 

 

Figura 3: Comportamento do coeficiente de atrito em um deslizamento lubrificado em função dos parâmetros 

combinados de viscosidade, velocidade de deslizamento e carga normal aplicada - Curva de Stribeck  

(Adaptado de HUTCHINGS, 1992). 

 

2.1.4 Topografia das superfícies 

A forma geométrica de uma superfície real é determinada a partir dos processos de 

acabamento, quando estas são fabricadas. Esta é composta por ondulações de comprimentos 

de onda que podem começar desde dimensões atômicas até o comprimento do componente. 

Estas superfícies podem ter picos e vales, que são causados por microeventos locais, tais 

como a deformação irregular dos constituintes microestruturais de dureza elevada, fratura 

local ou corrosão. Algumas superfícies podem ser polidas cuidadosamente para a redução 

destas diferenças encontradas na superfície, porém mesmo assim, a mesma será sempre 

rugosa em uma escala atômica. Desta forma, é possível distinguir as diversas variações em 
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relação a uma superfície plana ideal em: macrovariação, ondulação, micro-rugosidade, e 

rugosidade. Na Figura 4 são apresentadas, por meio de esquema, as variações de superfície 

relativas a uma superfície ideal (LARSEN-BASSE, 1992). 

 

Figura 4: Representação esquemática de variações de superfície relativas a uma superfície ideal. (Adaptado de 

LARSEN-BASSE, 1992). 

 

Os picos de rugosidade encontrados em uma superfície são chamados de asperezas. 

Estes são a principal preocupação em atrito de deslizamento e desgaste de materiais, porque 

esses processos geralmente envolvem contatos entre asperezas nas superfícies opostas ou 

entre asperezas sobre uma superfície e regiões sem aspereza na contraface. As micro-

rugosidades encontradas possuem relativamente pouca influência sobre a deformação da 

superfície. Assim, para o conhecimento da superfície, são utilizados instrumentos de medição 

de perfil, conhecidos como perfilômetro ou rugosímetro (LARSEN-BASSE, 1992). 

Desta forma, vale enfatizar que todas as superfícies apresentam características 

microscópicas específicas, com irregularidades, e é por onde o contato ocorre. Na Figura 5 é 

apresentado um esquema de duas superfícies sólidas em contato, onde é possível observar que 

este contato ocorre somente em pequenas áreas isoladas (Ai – área individual de contato). 

Porém, a área total real de contato entre as superfícies é o somatório de todas as pequenas 

áreas isoladas. (STACHOWIAK e BATCHELOR, 2001). 
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Figura 5: Representação esquemática de contato entre duas superfícies sólidas. (STACHOWIAK e 

BATCHELOR, 2001). 

 

É importante destacar que as áreas reais referentes ao contato das superfícies 

aumentam de acordo com a carga externa aplicada no sentido normal à superfície. Isto ocorre 

devido à deformação dos picos das heterogeneidades superficiais e asperezas 

(STACHOWIAK & BATCHELOR, 2001). 

Portanto, o estudo dos fenômenos de atrito e desgaste dos materiais, bem como o 

estudo da lubrificação para o controle destes, constitui-se em um desafio para a tribologia. 

  

2.2 ARTICULAÇÃO DO JOELHO 

2.2.1 Anatomia  

O joelho é a maior articulação sinovial do corpo humano e um dos sistemas 

biomecânicos mais complexos. É composto pelo fêmur, tíbia, patela e partes da fíbula e 

consiste em duas articulações: tíbio-femoral e patelo-femoral. A articulação tíbio-femoral é 

subdividida em côndilos: femorais e tibiais. A articulação patelo-femoral é composta pela 

patela e o fêmur, que permite que a superfície articular da patela deslize sobre o sulco patelar 

do fêmur (ACR, 2000 e AFFATATO, 2014).  

Na Figura 6 é apresentada, por meio de desenho esquemático, a articulação do joelho 

(AFATTATO, 2012). 
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Figura 6: Representação esquemática da articulação do joelho (Adaptado de AFATTATO, 2012). 

 

Envolvendo todos os ossos do joelho existe uma membrana, chamada de membrana 

sinovial, que reveste toda a superfície da articulação. Esta membrana produz um fluido 

sinovial que lubrifica e reduz o atrito da articulação facilitando o deslizamento entre os ossos. 

Além disso, esta membrana fornece nutrientes para a cartilagem articular.  A cartilagem 

articular é uma camada que reveste as extremidades dos ossos de tal maneira que não permite 

o contato osso com osso (AFFATATO, 2014). Na Figura 7 é apresentado, por meio de 

desenho esquemático, a cartilagem articular e a membrana sinovial presente em uma 

articulação de joelho.  

  
(a)                                           (b) 

Figura 7: Representação esquemática da articulação do joelho: (a) cartilagem articular e (b) membrana sinovial e 

cartilagem articular (MOVITÉ, 2013). 

 

O lubrificante é um fluido sinovial à base de água contendo aditivo (ácido 

hialurônico) combinado com proteínas (albumina, -1-globulina, -2-globulina, -globulina e 
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γ-globulina), o que resulta em um líquido viscoso e pegajoso. Esse fluido forma um filme 

lubrificante adequado para as condições de uma articulação saudável (HARSHA e JOYCE, 

2011 e AFFATATO, 2014). 

A articulação do joelho possui ligamentos (músculos e tendões) para o seu controle e 

sua estabilidade. Os principais ligamentos são: o cruzado anterior e posterior, o colateral 

interno (medial ou tibial colateral) e externo (lateral ou colateral fíbular) e o tendão patelar. 

(AFFATATO, 2014).  

Para melhorar a congruência entre o fêmur e a tíbia, dois discos fibrocartilaginosos 

(meniscos interno e externo) estão localizados acima de cada côndilo tibial e conectados por 

meio dos ligamentos cruzados (anterior e posterior). O menisco interno possui formato 

semicircular, enquanto que o menisco externo tem um formato quase circular. Os meniscos 

amortecem as forças de compressão e melhoram a estabilidade da articulação entre o fêmur e 

a tíbia. Na Figura 8a são apresentados, por meio de desenho esquemático, os ligamentos e os 

meniscos da articulação do joelho (AFFATATO, 2014) e a Figura 8b os ligamentos cruzado 

anterior e cruzado posterior. 

    

(a)                                                                           (b) 

Figura 8: Representação esquemática: (a) meniscos e ligamentos (colateral interno e lateral e tendão patelar) e 

(b) ligamento cruzado anterior e posterior (Adaptado a partir de AFFATATO, 2014). 

 

A articulação tende a se deteriorar com o tempo, fazendo com que a cartilagem seja 

danificada, expondo a superfície óssea. Este fato pode estar relacionado ao processo de 

envelhecimento ou de doenças reumáticas. Estas doenças geralmente estão associadas a uma 

perda ou restrição do movimento causando rigidez e dor. Em casos graves, ou seja, quando 
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não há possibilidade de recuperação funcional da articulação do joelho, uma intervenção 

cirúrgica conhecida como “artroplastia do joelho” é realizada. Este procedimento envolve a 

substituição parcial ou total da junta danificada por uma prótese (ACR, 2000; DOWSON, 

1992). 

 

2.2.2 Biomecânica da articulação do joelho 

A biomecânica de uma articulação de quadril é diferente de uma articulação de 

joelho. O quadril possui uma superfície de articulação congruente, enquanto o joelho 

possui uma superfície de articulação não-congruente. Congruência, também conhecida 

como a conformidade das articulações, são termos utilizados para caracterizar a geometria 

do contato das articulações. Em uma articulação congruente, como o quadril, a esfera do 

fêmur e o acetábulo têm uma superfície de contato semelhante ao contato entre uma esfera 

em uma esfera. Em uma articulação não-congruente, como a do joelho, os côndilos 

femorais e o platô tibial têm uma linha de contato similar ao contato entre uma esfera em 

uma placa (GONZALÉS-MORA, 2000; KENNEDY, CURRIER e WONG, 2001; 

AFFATATO, 2014; CHAKRABARTY, VASHISHTHA e LEEDER, 2015).  

Na Figura 9 é apresentado um desenho esquemático de diferentes geometrias de 

contato, congruente e não-congruente. 

 

     (a)                                                      (b) 

Figura 9: Representação esquemática de diferentes geometrias de contato. (a) congruente e (b) não-

congruente (GONZALÉS-MORA, 2000). 

 

Desta forma, é possível representar a geometria de contato de uma articulação do 

joelho por meio de uma configuração do tipo esfera-sobre-plano. Na Figura 10 é 

apresentado um desenho esquemático comparativo entre a geometria de contato não-

congruente (esfera-sobre-plano) e a articulação do joelho, bem como da analogia existente 

na distribuição de tensões no contato entre os dois sistemas. 
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       (a)                                                    (b) 

Figura 10: Representação esquemática comparativa entre a articulação do joelho e uma esfera -sobre-plano: 

(a) geometrias de contato não-congruentes e (b) distribuições de tensões (MOVITÉ, 2013). 

 

Em um joelho normal, os meniscos permitem a distribuição de tensões de contato por 

uma vasta área do platô tibial auxiliando em sua estabilidade e protegendo a cartilagem 

articular de forças excessivas. Na remoção ou dano dos meniscos, as tensões de contato são 

concentradas em uma área de contato menor no centro do platô tibial, o que pode levar ao 

dano em sua superfície. Na Figura 11 é apresentada, por meio de desenho esquemático, uma 

comparação da distribuição das tensões de contato no platô tibial com e sem os meniscos 

(AFFATATO, 2014). Por este esquema, é observado que a configuração geométrica do tipo 

esfera-sobre-plano é similar à articulação com o menisco removido. 

 

Figura 11: Desenho esquemático comparativo da articulação de joelho: com e sem meniscos.  

(Adaptado de AFFATATO, 2014) 

 

Na ausência ou dano dos meniscos, a cartilagem articular pode ser prejudicada, o 

que leva também o dano na superfície do platô tibial. O dano no platô tibial afeta a 

articulação femoro-tibial, o que pode levar a necessidade de substituição desta articulação 

por uma prótese (AFFATATO, 2014). 
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2.2.3. Artroplastia do joelho 

A substituição total ou parcial de articulações sinoviais danificadas ou doentes 

representou o maior avanço em cirurgia ortopédica no século 20 (SMITH et al., 2001). 

Quando esta substituição se refere ao joelho, é denominada de “Artroplastia do Joelho”, que 

corresponde à cirurgia de substituição total ou parcial da articulação por uma prótese. A 

artroplastia do joelho é indicada para pacientes que apresentam a articulação danificada 

devido a: osteoartrite, artrite reumatóide ou outras doenças articulares. O objetivo principal 

desta cirurgia é restituir a estabilidade da articulação e aliviar a dor causada por uma doença 

articular severa, o que pode levar a uma redução significativa da qualidade de vida. 

Geralmente, a artroplastia do joelho é realizada em pacientes idosos com atividades mais 

moderadas. Entretanto, pacientes mais jovens que possuem funções limitadas da articulação 

também podem realizar esta cirurgia (ACR, 2000; GONZALÉS-MORA, 2000 e 

AFFATATO, 2014). 

Próteses totais de joelho, embora largamente empregadas já algumas décadas, são 

sistemas complexos, e são compostas por: componente femoral, inserto tibial, componente 

tibial (platô tibial) e componente patelar (Figura 12). Esses componentes tendem a apresentar 

durabilidade relativamente baixa, da ordem de 10 a 15 anos e assim havendo a necessidade de 

substituição do implante (CGEE, 2010 e AFFATATO, 2014).  

 
Figura 12: Representação esquemática dos componentes de uma prótese total de joelho (Adaptado de CARR e 

GOSWAMI, 2013). 

 

Para efeito ilustrativo, na Figura 13a e Figura 13b são apresentadas radiografias da 

articulação do joelho de um paciente com 58 anos de idade antes (com artrose) e após o 

implante da prótese (ANSARI et al, 2013). A artroplastia de joelho é uma cirurgia invasiva, o 
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que torna desejável evitar novas cirurgias. Na Figura 13c é apresentada uma imagem de um 

joelho humano com implante de prótese (BRADSTREET, 2011).  

   
(a)                                          (b)                                                     (c) 

Figura 13: Implante de prótese de joelho: a) Radiografia da vista anterior antes e após implante da prótese; (b) 

radiografia da vista lateral após o implante da prótese (ANSARI et al., 2013); c) joelho humano com implante de 

prótese (BRADSTREET, 2011). 

 

Com o objetivo de aumentar a durabilidade da prótese e diminuir o número de 

substituições do implante, ressalta-se a importância da realização de pesquisas em 

materiais mais resistentes para uso em implantes ortopédicos. 

 

2.2.4. Biomateriais utilizados em próteses de joelho 

O corpo humano contém um grande número de superfícies interagindo em 

movimento relativo, com lubrificação atuante pelo líquido sinovial, e que estão sujeitas a 

atrito e desgaste. Neste caso, o ambiente aquoso presente impõe inúmeras variáveis, cujos 

efeitos ainda não são bem conhecidos e entendidos (CGEE, 2010). 

A seleção de material de uma prótese é baseada em uma combinação ideal, em que 

os componentes devem apresentar baixo atrito, onde o desgaste seja desprezível. Além disso, 

os materiais precisam ser biocompatíveis para evitar que o organismo rejeite os implantes 

após a cirurgia e também para prevenir os efeitos da toxicidade (HALL, BANKES e 

BLUNN, 2001). 

No século 20, por aproximadamente 40 anos, este campo foi praticamente dominado 

pelo uso de implantes consistindo de combinações de metal com polímero, conhecidos como 

implantes Charnley Low Friction Arthroplasty (LFA) (SMITH, DOWSON e 

GOLDSMITH, 2001).  

Atualmente, os componentes femorais e tibiais (ou platôs tibiais) são geralmente 

feitos de liga à base de cobalto, cromo e molibdênio (CoCrMo) e o componente patelar e o 
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inserto tibial são feitos de polímero (AFFATATO, 2013; CHAKRABARTY, VASHISHTHA 

e LEEDER, 2015). Além disso, os materiais feitos de aço inoxidável austenítico (CrNiMo), 

titânio e liga à base de titânio também são utilizados no componente femoral 

(BAHRAMINASAB et al., 2012). Sob o ponto de vista de longevidade da prótese, materiais 

alternativos têm sido propostos e testados como substitutos, tais como a cerâmica (alumina, 

zircônia e alumina com zircônia) (SMITH, DOWSON e GOLDSMITH, 2001 e 

BAHRAMINASAB et al., 2012). 

Uma das causas de insucesso em cirurgias de artroplastia de joelho é a inflamação 

que pode ocorrer devido à presença de resíduo de desgaste, denominadas de debris.  O resíduo 

é composto de partículas removidas do material da prótese, as quais levam à inflamação e 

posterior falha do implante por osteólise. A inflamação ocorre porque as partículas de 

desgaste podem migrar para a interface do implante com o osso e são agressivamente atacadas 

pelo sistema imunológico. Como resultado da inflamação, ocorre a morte do tecido ósseo 

vizinho, causando dor ao paciente e podendo levar à perda do implante e à necessidade de 

cirurgia de revisão (BLUNT et al., 2009).  

No campo da ortopedia, o material polietileno de ultra-alto peso molecular, cuja sigla 

é UHMWPE, é considerado o “padrão ouro” (gold standard) para superfícies articuladas, o 

que leva ao interesse do estudo do seu desgaste (KURTZ, 2009 e CHAKRABARTY, 

VASHISHTHA e LEEDER, 2015). 

 

2.2.5. Polietileno em artroplastia de joelho 

Desde meados do século 20, o polietileno (PE) é amplamente utilizado em 

artroplastia de joelho. A composição do monômero é representada pela fórmula (C2H4)n. O 

valor de "n" pode variar de acordo com o tamanho molecular (CHAKRABARTY, 

VASHISHTHA e LEEDER, 2015). 

Os componentes de polietileno são fabricados a partir de usinagem ou moldagem por 

compressão. Os componentes usinados são feitos a partir de folha ou barra deste material 

enquanto que os moldados por compressão são feitos a partir de pó comprimido na forma 

desejada. Os componentes moldados por compressão para uso em artroplastia têm mostrado 

um menor desgaste e por isso têm sido indicados para o uso clínico. Os processos de 

fabricação do PE incluem dose de irradiação, tratamento térmico pós-irradiação e 
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esterilização final, que também afetam diretamente as características do material 

(CHAKRABARTY, VASHISHTHA e LEEDER, 2015).  

O material UHMWPE é um PE com cadeias muito longas e um peso molecular entre 

2 e 6 milhões de unidades. Foi introduzido por Sir John Charnley em 1960 em cirurgia de 

substituição de quadril devido ao seu baixo atrito e, desde então, tem sido utilizado em 

componentes de implantes ortopédicos (CHAKRABARTY, VASHISHTHA e LEEDER, 

2015).  

Uma das propriedades do UHMWPE é o fato de que suas cadeias moleculares são 

longas e altamente reticuladas, o que faz deste material resistente ao desgaste, justificando 

assim seu intenso uso em implantes ortopédicos (WANG et al., 1998). 

O desgaste do polímero na artroplastia faz com que partículas induzam osteólise, 

sendo esta a principal razão para o fracasso final dos implantes com este material, levando à 

cirurgia de revisão. Embora haja várias causas de desgaste, as propriedades do polímero têm 

sido um assunto de investigação principal. Outros fatores incluem: o projeto de implante, o 

paciente (idade, tamanho e nível de atividade) e a técnica cirúrgica (CHAKRABARTY, 

VASHISHTHA e LEEDER, 2015). 

Os mecanismos de desgaste encontrados em componentes patelares e insertos 

tibiais são: fadiga (pitting e delaminação), adesivo e abrasivo. Destes, o pitting e a 

delaminação são acelerados pela presença de radicais livres no material, os quais causam a 

oxidação do mesmo. O desgaste adesivo e o abrasivo são os principais processos 

responsáveis pela maioria dos resíduos de desgaste, que podem causar osteólise e 

afrouxamento (CHAKRABARTY, VASHISHTHA e LEEDER, 2015). 

A correta seleção de pares de biomateriais e a geometria dos componentes são fatores 

importantes a serem considerados para o aumento da durabilidade e desempenho da prótese 

(CHAKRABARTY, VASHISHTHA e LEEDER, 2015). Para isso, são realizados estudos em 

laboratório para avaliação do desempenho tribológico da prótese por meio de simulação do 

desgaste. Esta simulação é importante para a avaliação de propriedades de desgaste de 

combinações de materiais de próteses e para a seleção de novos biomateriais antes de serem 

utilizados em ensaios clínicos em pacientes (GONZALÉS-MORA, 2000). 
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2.2.6. Ensaios tribológicos 

Um entendimento completo do desempenho tribológico da prótese pode ser 

alcançado ao se conhecer o atrito, o regime de lubrificação operante e os mecanismos de 

desgaste, tanto nos órgãos naturais em funcionamento dentro do corpo humano, quanto nos 

dispositivos biomecânicos artificiais. Desta forma, realizam-se simulações de desgaste de 

próteses em laboratório com o objetivo de avaliar combinações de materiais candidatos e 

projetos para desempenho quanto ao desgaste em diferentes aplicações ortopédicas antes de 

submetê-las a avaliações clínicas em pacientes (CGEE, 2010 e GONZALÉS-MORA, 2000). 

Atualmente, é possível encontrar na literatura métodos de ensaios de desgaste em 

laboratório para avaliar o desempenho completo de componentes de próteses. Basicamente, 

esses métodos são classificados em dois grupos: ensaios de simulação de desgaste e 

ensaios de classificação do desempenho de materiais quanto ao desgaste (screening wear 

tests) (GONZALÉS-MORA, 2000). 

Os ensaios de simulação de desgaste em laboratório utilizam máquinas nas quais 

próteses reais são ensaiadas em um ambiente que simula as condições fisiológicas e dinâmicas 

do corpo humano (movimento, carga, lubrificação, ambiente) (GONZALÉS-MORA, 2000). 

Os ensaios de classificação do desempenho de materiais quanto ao desgaste 

(screening wear tests) utilizam equipamentos designados para avaliar materiais com 

geometria de contato simplificada, reproduzindo os principais mecanismos de desgaste de 

uma prótese. Estes ensaios são realizados com objetivo de classificar de maneira rápida e 

confiável combinações de materiais para desempenho quanto à resistência ao desgaste em 

diferentes aplicações ortopédicas antes de submetê-las aos ensaios de simulação da 

articulação, os quais são mais caros e demorados. Os tipos principais de ensaio simplificado 

estão descritos na Tabela 1 (GONZALÉS-MORA, 2000). 
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Tabela 1- Principais tipos de ensaios simplificados (GONZALÉS-MORA, 2000). 

Tipo de Ensaio Desenho esquemático da configuração do ensaio 

Pino-sobre-Plano com movimento alternado 

(Reciprocating Pin-on-Flat) 

 

Pino-sobre-Disco 

(Pin-on-Disk) 

 

Anel-sobre-Disco 

(Ring-on-Disk) 

 

Cilindro-sobre-Plano 

(Cylinder-on-Flat) 

 

Esfera-sobre-Plano 

(Ball-on-Flat) 

 

 

Na literatura são encontrados vários resultados de desgaste com ensaios desse tipo 

(screening tests), tais como os produzidos por SAYKO e CALONIUS (2002) que verificaram 

os mecanismos de desgaste presentes em próteses de joelho utilizando o ensaio do tipo esfera-

sobre-plano. E os de GONZALÉS-MORA et al. (2011) que estudaram, por meio de ensaio 

simplificado do tipo pino-sobre-plano com movimento alternado, o efeito da superfície no 

desgaste do UMHWPE com combinações de vários tipos de materiais de contraface baseados 

na variedade do CoCrMo.  
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Observa-se grande variação nas faixas utilizadas dos parâmetros de ensaio, o que 

torna complexo traçar comparativos de desempenho do desgaste dos materiais ensaiados a 

partir de dados da literatura. Para fins metrológicos e de harmonização, é importante definir 

um método de ensaio confiável e representativo do objeto de estudo, no caso, do desgaste de 

materiais de prótese de joelho. Assim, para o presente trabalho, foi selecionado um método de 

ensaio preconizado na norma ASTM F732, específico para a avaliação do desgaste por 

delaminação do material polimérico do inserto tibial. Além do par de materiais utilizado nesta 

norma, outros pares de materiais também foram avaliados e comparados entre si quanto ao 

desempenho tribológico. Com isto, pretende-se criar uma base de referência para a avaliação 

de novos materiais aplicados em próteses.  

 

 



CAPÍTULO 3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. MÉTODO DE ENSAIO 

Antes de iniciar os ensaios tribológicos, foi elaborado um plano de experimentos 

com base nas informações obtidas na revisão bibliográfica, dando foco na investigação do 

desgaste do polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE). O UHMWPE é utilizado 

como material do inserto tibial, que atua como principal elemento de desgaste no uso 

contra componentes femorais. 

O plano de experimentos consistiu de uma matriz com oito ensaios que visam 

simular o desgaste tal como ocorre no corpo durante o uso da prótese. Estes ensaios estão 

em conformidade com a norma ASTM F732, pelo método descrito no Anexo A3, que trata 

de ensaios de desgaste por delaminação do material polimérico. A escolha deste método 

de ensaio foi devido ao fato que o dano por delaminação causado no polímero é 

considerado o mais critico do ponto de vista de desempenho tribológico da junta 

ortopédica. 

Neste método de ensaio, a contraface de desgaste representa o componente 

femoral da prótese de joelho e deve, portanto, possuir uma superfície de contato 

hemisférica, de forma a criar uma geometria de contato do tipo esfera-sobre-plano com a 

amostra de polímero. Quando uma carga for aplicada, ocorrerá uma distribuição de 

tensões no contato (tensões de contato de Hertz). O pico da tensão de contato de Hertz 

ocorrerá no centro da região de contato, assumindo carga normal. A distribuição dessas 

tensões variará de acordo com a geometria do contato. Isto ocorre devido ao desgaste do 

material envolvido. Portanto, é necessário determinar a carga apropriada e tensão de 

contato correspondente dentro dos limites determinados para cada tipo de material.  

Os requisitos a serem utilizados para este tipo ensaio, em conformidade com a 

norma ASTM F732 - Anexo A3.3.2, são descritos na Tabela 2, que especifica no item 

A3.3.2.4 os valores a serem adotados para a tensão de contato média inicial 

(de 19 a 24 MPa) e tensão de contato máxima inicial (tensão de contato de Hertz, 

de 29 a 36 MPa).  
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Tabela 2 - Requisitos para ensaio de desgaste de materiais de próteses de joelho, em conformidade com a norma 

ASTM F732 - Anexo A3.3.2. 

Parâmetro de ensaio Descrição 

Movimento Deslizamento linear (unidirecional ou alternado) 

Amostra de polímero Placa plana de UHMWPE 

Contraface (de metal ou cerâmica) Convexo (superfície de desgaste hemisférica)  

Tensão de contato média inicial 19 a 24 MPa 

Exposição ao lubrificante Polímero reexposto e metal ou cerâmica não 

Cobertura de contato Superfície do polímero menor que 50% de cobertura 

Interação da área de contato 
Área de superfície do polímero pelo menos 100% maior 

do que a área de superfície de desgaste do metal 

Cisalhamento cruzado do polímero durante um ciclo 

de desgaste 
Nenhum (0°) 

Frequência do ciclo de desgaste 0,5 a 2 Hz 

Distância média de deslizamento do polímero por 

ciclo de desgaste 
25 a 150 mm 

Velocidade média de deslizamento do polímero 12,5a 75 mm/s 

 

Além dos requisitos adotados para este método de ensaio, a amostra de polímero 

deve estar contida em um recipiente (cuba) de tal modo que a sua superfície deve ficar 

imersa no soro (lubrificante) durante o ensaio, com movimento relativo unidirecional e 

oscilatório.  

Nos ensaios deste trabalho, foram utilizadas cabeças femorais de próteses de 

quadril para representar o componente femoral e placas planas de UHMWPE para 

representar o inserto tibial, conforme informações apresentadas no Capítulo 2, item 2.2.2.  

Na Figura 14b é apresentado, por meio de um desenho esquemático, o tribossistema 

utilizado conforme a norma ASTM F732 - Anexo A3, que foi escolhido devido à 

semelhança geométrica com a articulação de joelho na condição real (Figura 14a). O 

detalhe da configuração de ensaio é apresentado por meio de desenho esquemático na 

Figura 14c.  
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(a)                                                 (b)                                                               (c) 

Figura 14: (a) Semelhança geométrica da articulação do joelho e superfície hemisférica sobre um plano e 

(b) tribossistema utilizado conforme norma ASTM F732 - Anexo A3. (c) detalhe da configuração de ensaio 

utilizada. 

 

Conforme preconizado na norma ASTM F732, este método de ensaio é utilizado 

para avaliar mecanismos de desgaste em que a propagação de trincas na superfície ou sub-

superfície pode levar à remoção do material ensaiado. Além da avaliação dos mecanismos 

de desgaste recomendados na norma, foram realizadas análises da quantidade de desgaste 

do material polimérico ensaiado com diferentes materiais do contrapar (metal e cerâmica).  

Para quantificar o aumento em massa durante o tempo de imersão e comprovar o 

fenômeno de inchamento (swelling) do polímero por absorção de soro, foram realizados 

ensaios de imersão utilizando três amostras de UHMWPE com mesma geometria das 

amostras do ensaio de desgaste (vide item 3.2). As condições de imersão (temperatura, 

volume e intervalos de tempo para medição e/ou reposição e/ou substituição de fluido) 

foram idênticas às dos ensaios de desgaste. 

 

3.2. AMOSTRAS  

As amostras de ensaio planas foram placas de UHMWPE, fornecidas por uma 

empresa fabricante brasileira de próteses. A geometria original era em formato de disco 

plano com 70 mm de diâmetro (Figura 15a). Os discos foram cortados no formato 

requerido para os ensaios de forma a fixá-los na cuba projetada para os ensaios com 

dimensões nominais de 70 x 24 x 6 mm (Figura 15b). A rugosidade da superfície de 

ensaio foi medida com o equipamento medidor de forma e rugosidade, para confirmar que 

os valores de rugosidade Ra (cut-off de 0,8 mm) estavam na faixa especificada em norma 

(ABNT NBR ISO 4288),ou seja, menor que 2 m. A densidade medida do material,pelo 

Laboratório de Fluidos (Laflu) do Inmetro, foi de 0,932 ± 0.023 g/cm³. 
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                                                                   (a)                                           (b) 

Figura 15: UHMWPE: (a) disco e (b) corte do disco em formato de placas. 

 

Para representar a superfície hemisférica (contraface de atrito) foram utilizadas 

cabeças femorais de próteses de quadril de metal (liga à base de CoCrMo, de 28 mm de 

diâmetro e aço inoxidável, de 26 mm de diâmetro) e cerâmica (alumina com zircônia, de 

28 mm de diâmetro). Os materiais das amostras são de uso comercial para próteses e 

foram recebidas de empresas fabricantes. O estudo com esses três tipos de materiais 

possibilitou avaliar o comportamento tribológico de diferentes tipos de pares de materiais 

utilizados em próteses ortopédicas de joelho. Na Figura 16são apresentados os três tipos 

de contrapares utilizados. No total, para fins de repetibilidade, foram executados dois 

ensaios com contrapar de liga à base de CoCrMo, três com aço inoxidável e três com 

cerâmica. 

   
                                                    (a)                                 (b)                                  (c) 

Figura 16: Cabeças femorais - contrafaces: (a) de aço inoxidável (Ø 26 mm); (b) de cerâmica (Ø 28 mm) e 

(c) de liga de CoCrMo (Ø 28 mm);  

 

Na Tabela 3 são apresentadas as composições químicas para cada tipo de material 

de contrapar utilizado nos ensaios, conforme descritas nas respectivas normas. Os 

espectros obtidos por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) utilizando microscópio 

eletrônico de varredura em alto vácuo, com tensão de 10 kV, mostrados na Figura 17a 

a 17c, confirmam a presença dos principais elementos de acordo com as respectivas 

normas. 
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Tabela 3: Composição química para cada tipo de material de contrapar. 

Aço inoxidável austenítico 

forjado 

(ASTM F138-08) 

Liga fundida de CoCrMo 

(ASTM F75-12) 

Cerâmica sinterizada 

(ABNT NBR ISO 6474-2) 

Elementos 
% m/m 

mínima 

% m/m 

máxima 
Elementos 

% m/m 

mínima 

% m/m 

máxima 
Composição 

% m/m 

mínima 

% m/m 

máxima 

Fe Balanço Balanço Co Balanço Balanço Al2O3 60 90 

Cr 17 19 Cr 27 30 ZrO2 + HfO2 10 30 

Ni 13 15 Mo 5 7    

Mo 2,25 3 Mg - 1    

Mn - 2 Si - 1    

Si - 0,75 Fe - 0,75    

Cu - 0,5 Ni - 0,5    

N - 0,1 C - 0,35    

C - 0,03 N - 0,25    

P - 0,025 W - 0,2    

S - 0,01 Al - 0,1    

   Ti - 0,1    

   P - 0,02    

   B - 0,01    

   S - 0,01    

 

 

 

 
(a) Cerâmica (ABNT NBR ISO 6474-2) 
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(b) Aço inoxidável (ASTM F138-08, equivalente a ISO 5832-1) 
 

 

 

(c) Liga à base de CoCrMo (ASTM F75-12, equivalente a ISO 5832-4) 

Figura 17: Gráficos obtidos por EDS dos contrapares de: a) cerâmica; b) aço inoxidável e c) CoCrMo. 

 

Conforme a norma ABNT NBR ISO 7207-2, a superfície de desgaste da 

contraface de atrito deve ter o acabamento superficial de componentes femorais de 

próteses de joelho, ou seja, rugosidade superficial (Ra) igual ou menor que 0,1 m, para 

evitar qualquer influência de um mecanismo de desgaste abrasivo. Para confirmar que os 

valores de rugosidade das contrafaces utilizadas estavam dentro da faixa especificada 

nesta norma foram executadas medições de perfil topográfico no equipamento medidor de 

forma e rugosidade Ra (cut-off de 0,25mm). 
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Conforme preconizado na norma ASTM F732, as superfícies de contato devem 

ser imersas em um meio lubrificante que simula o fluido sinovial humano. Para tal, foi 

utilizado soro fetal bovino fornecido por uma empresa local, a Vitrocell, com 

concentração de proteínas totais de 3,0 a 4,4 g/dl. Para retardar a degradação bacteriana, o 

soro foi estabilizado com azida sódica com uma fração em massa de 0,2 a 0,3%. Além 

disso, para capturar o cálcio na solução e minimizar a precipitação de fosfato de cálcio sobre 

as superfícies de contato, foi adicionado ao soro o ácido etilenodiamina tetraacético 

(EDTA), na concentração de 20 mM (7,45 g/L). A temperatura do soro no ensaio foi de 

37 ºC ± 3 ºC de forma a simular a temperatura corpórea. Essa temperatura foi mantida 

aproximadamente constante durante os ciclos de desgaste (vide item 3.3). 

 

3.3. EQUIPAMENTO DE ENSAIO 

Para a realização dos ensaios foi utilizado um tribômetro (UMT-3 CETR, 

Figura 18) com o dispositivo do tipo esfera-sobre-placa e movimento unidirecional linear 

e oscilatório. Este equipamento permite monitorar e controlar parâmetros tribológicos de 

interesse, tais como: temperatura, carga normal, velocidade, duração do tempo de ensaio, 

frequência de oscilação e etc. Os parâmetros adotados nos ensaios (vide Tabela 2) foram 

controlados e monitorados por meio do software UMT. Durante todos os ensaios o valor 

do coeficiente de atrito (COF) foi armazenado para análise posterior. 

 

Figura 18: Vista geral do tribômetro modelo UMT-3 CETR utilizado nos ensaios. 

 

Para possibilitar a realização dos ensaios com as amostras selecionadas foram 

projetados e confeccionados dispositivos especiais. Para o suporte das amostras planas dos 

ensaios, bem como o acondicionamento do soro, cubas de ensaio foram projetadas e 
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fabricadas de forma a serem adaptadas no tribômetro utilizado com dimensões nominais 

de 88 x 60 x 31 mm (Figura 19). 

 

Figura 19: Cubas projetadas para o acondicionamento do soro e suporte das amostras de ensaio. 

 

Para minimizar a contaminação e conhecer o efeito do meio ambiente no 

comportamento tribológico, as cubas foram vedadas com capa plástica de modo a manter 

a temperatura do lubrificante de ensaio. Durante os ensaios, também se buscou manter o 

volume e a concentração do lubrificante aproximadamente constante. Mesmo com a 

vedação das cubas, a água presente no soro evaporou parcialmente. Assim, para que isso 

não ocorresse completamente, em tempos determinados, durante o decorrer do ensaio, 

foram feitas reposições da água evaporada com água destilada. 

Também foram projetados e confeccionados dispositivos de fixação do contrapar. 

Este é composto de uma haste cônica para a fixação da cabeça femoral e de um adaptador 

para fixação da haste no equipamento de ensaio. Na Figura 20 é apresentado o dispositivo 

confeccionado. 

 

Figura 20: Dispositivo de fixação da cabeça femoral. 

 

Adaptador para fixação 

no equipamento 

Haste cônica 

31 mm 

88 mm 

60 mm 
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3.4. CONDIÇÕES DE ENSAIO 

Os parâmetros adotados no tribômetro utilizado em conformidade com a norma 

ASTM F732 - Anexo A3.3.2 são descritos na Tabela 3. 

 
Tabela 4 - Parâmetros adotados em conformidade com a norma ASTM F732 - Anexo A3.3.2. 

Parâmetro de ensaio Descrição 

Movimento Deslizamento linear unidirecional  

Carga F 29 N (para cabeça femoral com Ø 26 mm) 

34 N (para cabeça femoral com Ø 28 mm) 

Frequência de oscilação 1 Hz 

Distância média de deslizamento do polímero por ciclo de desgaste 30,4 mm 

Velocidade média de deslizamento 30,4 mm/s 

Número de ciclos de desgaste 1 milhão (1 MC) 

Temperatura do banho do fluido 37 ± 3 ºC 

Lubrificação 25 mL de soro bovino 

 

As cargas F, de 29 N, adotada para os ensaios utilizando contrapares com 

diâmetro de 26 mm, e 34 N, adotada para os ensaios utilizando contrapares com diâmetro 

de 28 mm, foram calculadas com base na determinação das pressões de contato pela teoria 

de Hertz. Como descrito anteriormente, a norma ASTM F732 recomenda que o valor da 

pressão de contato média inicial (Pmed = carga F dividida pela área de contato a) esteja 

na faixa de 19 a 24 MPa (próximo do limite de escoamento do material de UHMWPE, 

de 21 MPa) e o valor da pressão máxima inicial (Pmax) na faixa de 29 a 36 MPa, sendo o 

valor da pressão média inicial o requisito principal. Com base nestas informações, 

aplicou-se a teoria do contato de Hertz para o tipo de contato esfera-sobre-plano 

(STACHOVIAK e BATCHELOR, 2001) para a definição das cargas F. Os valores do 

módulo de Young (E) e do coeficiente de Poisson () utilizados nos cálculos foram 

extraídos de KURTZ (2004), para o UHMWPE, de REVELL (2014) para cerâmica, de 

ANDREAUS e LACOVIELLO (2012) para o aço inoxidável e para o CoCrMo. A 

Tabela 4 resume os dados utilizados. Na Figura 21 é apresentado um esquema 

representativo do contato do tipo esfera-sobre-plano dos ensaios executados. 
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Tabela 5- Propriedades mecânicas adotadas para o UHMWPE e para cada tipo de material do contrapar, 

características do contato de Hertz e carga F aplicada no ensaio. 

 
Amostra 

UHMWPE 

Contraface 

Aço Inoxidável 

Contraface 

CoCrMo 

Contraface 

Cerâmica 


 

E [GPa] 

0,46 

 

0,83 

0,33 

 

200 

0,33 

 

220 

0,22 

 

350 

 

Diâmetro da contraface [mm] 
- 

 

26 

 

28 

 

28 

 

F [N] 
- 

 

29 

 

34 

 

34 

 

a [mm] 
- 

 

0,65 

 

0,70 

 

0,70 

 

Pmax [MPa] 
- 

 

33 

 

33 

 

33 

 

Pmed[MPa] 
- 

 

22 

 

22 

 

22 

 

 
Figura 21: Esquema ilustrativo do contato esfera-sobre plano. 

 

A norma ASTM F732 recomenda a realização de um mínimo de quatro intervalos 

em cada ensaio de desgaste. Conforme a norma, os ensaios foram subdivididos em quatro 

etapas de 50 mil, 200 mil, 500 mil e 1 milhão de ciclos acumulados de desgaste, 

totalizando um milhão de ciclos de desgaste (1 milhão de segundos). Esses intervalos 

foram importantes para a adição de soro (após completar 150 mil ciclos de desgaste) e 

substituição de soro (após completar 300 mil e 500 mil ciclos de desgaste), bem como 

análises das amostras (antes e após cada término de etapa). Cada intervalo foi também 

subdividido em sequências para a aquisição de dados de COF, conforme a Tabela 5. Dessa 

forma, ao final de cada ensaio, foi adquirido um valor médio de COF por seqüência, 

totalizando 28 valores. 
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Tabela 6: Intervalos para aquisição de dados de COF. 

# Etapas Sequências Duração (seg) Taxa de aquisição 

(dados/segundo) 

Número de dados 

adquiridos    Etapa Sequência 

1 

1 

seq1 

50.000 

3.600 1/1 3.600 

2 seq2 23.200 1/10 2.320 

3 seq3 23.200 1/50 464 

4 

2 

seq1 

150.000 

3.600 1/1 3.600 

5 seq2 23.200 1/10 2.320 

6 seq3 23.200 1/50 464 

7 seq4 50.000 1/50 1.000 

8 seq5 50.000 1/50 1.000 

9 

3 

seq1 

300.000 

3.600 1/1 3.600 

10 seq2 23.200 1/10 2.320 

11 seq3 23.200 1/50 464 

12 seq4 50.000 1/50 1.000 

13 seq5 50.000 1/50 1.000 

14 seq6 50.000 1/50 1.000 

15 seq7 50.000 1/50 1.000 

16 seq8 50.000 1/50 1.000 

17 

4 

seq1 

500.000 

3.600 1/1 3.600 

18 seq2 23.200 1/10 2.320 

19 seq3 23.200 1/50 464 

20 seq4 50.000 1/50 1.000 

21 seq5 50.000 1/50 1.000 

22 seq6 50.000 1/50 1.000 

23 seq7 50.000 1/50 1.000 

24 seq8 50.000 1/50 1.000 

25 seq9 50.000 1/50 1.000 

26 seq10 50.000 1/50 1.000 

27 seq11 50.000 1/50 1.000 

28 seq12 50.000 1/50 1.000 

 

Antes do início do ensaio de desgaste e em cada intervalo, as amostras 

poliméricas passaram por um procedimento de limpeza para a remoção de quaisquer 

contaminantes que podem afetar o ensaio e afetar assim a confiabilidade dos resultados 

das análises. O procedimento requerido para limpeza das amostras foi realizado conforme 

recomendado pela norma ASTM F732 - Anexo A6 e norma ASTM F2025 - Anexo A1. 

 

3.5. ANÁLISES DAS AMOSTRAS DE ENSAIO 

Para avaliar o comportamento do desgaste das amostras poliméricas durante os 

ciclos de desgaste e também comparar o desgaste com contrapares diferentes , foram 
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realizadas as seguintes medições e análises, antes do início e também nos intervalos dos 

ensaios: 

 Gravimetria,  

 Análise dimensional do desgaste, 

 Microscopia Óptica (MO),  

 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e  

 Microscopia de Força Atômica (AFM). 

Para as medições gravimétricas foi utilizada uma balança analítica da Sartorius 

modelo MAS225S-0 CE-DI calibrada com resolução de 0,01 mg. As medições foram 

realizadas à temperatura de 21± 2ºC e umidade de 60% ± 5%. Para evitar contaminação 

após a limpeza, as amostras foram manuseadas utilizando luvas de látex nitrílico com o 

auxilio de uma pinça metálica. Utilizou-se um peso padrão de 15 g calibrado, adotando o 

procedimento para medidas gravimétricas de acordo com a sequência de pesagem do tipo: 

Padrão-Objeto-Objeto-Padrão (P-O-O-P), estabelecida em norma interna do laboratório 

(NIT-Labit-002 (rev.05)- Procedimento para medição de massa de amostras de ensaios 

tribológicos). Essa sequência de medição foi repetida por quatro vezes para fins 

estatísticos. 

Para as análises dimensionais do desgaste das amostras de UHMWPE, foram 

realizadas medições da topografia bidimensional (2D) e tridimensional (3D) no 

perfilômetro da Taylor modelo PGI 830. Para isto foi utilizado um medidor de forma e 

rugosidade. Este equipamento é composto por uma unidade de medição com campânula 

protetora, de dispositivos auxiliares de posicionamento de amostra com micrômetros e 

software Ultra (versão 5.14.9.70), para controle do equipamento e execução das medições 2D 

e 3D e para as análises das medições 2D. As análises das medições 2D também podem ser 

feitas pelo software Talymap (versão Gold 4.1). Já as análises das medições 3D são feitas 

unicamente por este software. Na Figura 22 é mostrado o posicionamento da amostra 

polimérica para medição. As condições de medição foram: temperatura de 20 ± 2ºC e 

umidade de 60 ± 5%. 
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Figura 22: Fixação da amostra de UHMWPE no suporte com ajuste XY do medidor de forma e rugosidade. 

 

As medições 2D foram realizadas utilizando um apalpador cônico de 90 graus, com 

ponta esférica de diamante de diâmetro de 4 m, que varre a superfície na direção X medindo 

as irregularidades na direção Z (Figura 22). Para determinar o valor médio da profundidade de 

desgaste foram realizadas 3 medições perpendiculares à trilha de desgaste, com comprimento 

de 5,5 mm e espaçadas em 3,75 mm, conforme esquematizado na Figura 23. As análises 

dessas medições foram realizadas utilizando o método de quantificação definido na norma 

ISO 5436-1, por meio do software Talymap, observando-se o valor “Mean depth”. As 

medições foram feitas em cada intervalo dos ensaios de desgaste, até 1 milhão de ciclos. 

 

 

Figura 23: Representação esquemática das três medições na amostra de polímero. 

 

Cabe observar que as medições realizadas nas amostras poliméricas com o 

apalpador mencionado podem apresentar erros sistemáticos, visto que imagens de 

microscopia óptica (MO) da superfície de amostras mostraram riscos no sentido da 

medição, de modo que o apalpador parece ter riscado a amostra na medição da topografia. 

Na Figura 24 é apresentada uma imagem de MO, com ampliação de 5x, de uma região da 

trilha de desgaste do polímero após ensaio com contrapar de cerâmica (ensaio UHMWPE 

Vs. Cer 1), antes e após uma medição de topografia. Observa-se uma malha de linhas 

Trilha de 
desgaste 

X 

Y Z 

Medição 3 

Medição 2 

Medição 1 

3,75 mm 

3,75 mm 

5,5 mm 
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horizontais por onde passou o apalpador. Entretanto, este método de medição é 

comumente utilizado para avaliar a rugosidade de componentes poliméricos de próteses 

ortopédicas (ABNT NBR ISO 7207 2). 

   
(a)                                                   (b) 

Figura 24: Imagem de microscopia óptica com ampliação de 5x da amostra de polímero: (a) antes da 

medição de topografia e (b) após a medição de topografia com riscos horizontais causados pela passagem 

do apalpador. 

 

O volume da trilha de desgaste no polímero ao longo dos ciclos de ensaio foi 

determinado por meio das medições 3D na trilha utilizando o mesmo equipamento de 

medição de forma e rugosidade. Para estas medições, foi utilizado um apalpador com ponta 

esférica de safira de diâmetro de 1 mm, para minimizar efeitos de riscamento na amostra. As 

medições consistiram de 40 linhas com comprimento de 5 mm percorridas na direção X, e 

espaçadas de 0,5 mm na direção Y, resultando em mapas com área varrida de 20 mm x 5 mm. 

Para a obtenção do volume formado pela trilha de desgaste, as análises dos perfis 3D foram 

realizadas por meio do software Talymap. As seguintes funções foram utilizadas: “least 

square plane”, para ajuste do plano de referência da superfície da amostra sem desgaste, 

“analyse peaks above” para os cálculos referentes aos picos (valores acima do plano de 

referência) contidos na área de interesse e “analyse holes below” para os cálculos referentes à 

cavidade (formada pelos valores abaixo do plano de referência) contida na área de interesse.  

Para a análise da superfície para a determinação do mecanismo de desgaste no 

polímero resultante do ensaio utilizou-se microscópio óptico da Carl Zeiss modelo Axio 

Scope A1, com ampliações de 5 a 100x. Imagens de amplitude e topografia foram obtidas 

com microscópio de força atômica da Witec modelo Alpha 300 no modo de contato 

intermitente (tapping) com sonda retangular de silício (frequência de ressonância de 

61 kHz e constante k do cantilever de 3 N/m). Também foram utilizados microscópios 

eletrônicos de varredura da FEI, modelos Magellan 400, para análise das amostras 

poliméricas, e Helios Nanolab 650, para análise dos contrapares. 



CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. GRAVIMETRIA 

Como técnica de avaliação primária, a gravimetria foi utilizada para determinar a 

perda de massa que o UHMWPE sofreu devido ao ensaio de desgaste.  

As medições de massa foram realizadas antes e após os quatro intervalos 

determinados durante o ensaio (50 mil, 200 mil, 500 mil e 1 milhão de ciclos de desgaste). 

As curvas obtidas do valor médio calculado da massa absoluta das amostras de polietileno 

ensaiadas, em função do número de ciclos de desgaste, são mostradas nos gráficos da 

Figura 25. Observa-se nestes gráficos que, independentemente do material do contrapar, 

todas as amostras ensaiadas apresentam o mesmo comportamento ao longo dos ciclos de 

desgaste. A variação de massa é crescente, ao contrário do esperado em um ensaio de 

desgaste. Este comportamento é típico em materiais poliméricos em contato com fluidos, 

que, no caso, é devido ao fenômeno de inchamento do UHMWPE causado por absorção de 

soro (GAO e MACKLEY, 1994). 

 
Figura 25: Variação de massa das amostras de UHMWPE com diferentes combinações de contrapares ao 

longo do ensaio de desgaste. 
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Para quantificar o aumento em massa durante o tempo de imersão e comprovar o 

fenômeno de inchamento do polímero, foram realizados ensaios de imersão utilizando três 

amostras de UHMWPE com mesma geometria das amostras do ensaio de desgaste. Os três 

ensaios de imersão foram realizados sem aplicação de carga e sem movimentos. Já as 

condições de imersão (temperatura, volume de soro e intervalos de tempo para medição 

e/ou reposição e/ou substituição de fluido) foram idênticas às dos ensaios de desgaste. Os 

gráficos da Figura 26 representam, com boa repetibilidade no comportamento, o aumento 

de massa do polietileno, devido especificamente à absorção de soro, ao longo de 1 milhão 

de segundos de imersão. 

 

Figura 26: Variação de massa das amostras do ensaio de imersão. 

 

O ganho total de massa calculado das amostras do ensaio de imersão devido à 

absorção de soro foi de 0,00056 g ± 0,00007 g em um milhão de segundos. Em pesquisa 

na literatura sobre ganho de massa do UHMWPE, o trabalho realizado por 

LARAIA et al. (2006) avaliou o comportamento de massa de um componente acetabular 

polimérico de prótese de quadril, durante 120 dias de imersão em fluido, mostrado na 

Figura 27b. Esta Figura mostra um comportamento de ganho de massa muito similar ao 

das amostras ensaiadas (Figura 27a), confirmando a tendência de ganho de massa esperada 

para este tipo de material. Observa-se que os valores de ganho de massa na Figura 27b são 

maiores que os das amostras do presente trabalho (Figura 27a). Uma explicação para isso 

é a diferença entre os tamanhos e geometrias das amostras utilizadas nos dois casos. A 

amostra utilizada por LARAIA et al. (2006) é um acetábulo, sendo a área exposta ao 

fluido maior do que a da amostra simplificada dos ensaios, utilizando o mesmo tipo de 

material. 
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(a)                                                      (b) 

Figura 27: Ganho de massa do UHMWPE por tempo de imersão: (a) do presente trabalho; 

 (b) do trabalho de LARAIA et al. (2006). 

 

Na Figura 28a é apresentado o gráfico da diferença entre a massa medida ao final 

do ensaio de desgaste e a massa inicial, em que se observa um aumento de massa em todas 

as amostras ensaiadas (desgaste “aparente” total). Descontando o ganho médio final de 

massa de 0,00056 g (Figura 27a),devido à absorção de soro, do aumento observado nos 

ensaios de desgaste obtém-se o gráfico da Figura 28b (desgaste “real” total).  

 

Figura 28: (a) Diferença entre a massa final e a massa inicial obtida nos ensaios de desgaste e (b) mesma 

diferença, descontando o ganho de 0,00056 g resultante da absorção de fluido nos ensaios de imersão.  
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Neste gráfico, observam-se ainda valores positivos (ensaios Inox3 e CoCr2), os 

quais indicam ganho de massa, mesmo descontando o valor do ganho resultante do ensaio 

de imersão. Aqui cabe salientar dois pontos: primeiramente, é importante observar que as 

amostras não apresentam massas exatamente iguais, como é apresentado no gráfico da 

Figura 29. Com isso, há diferenças na área exposta ao fluido, o que pode ocasionar 

diferenças na quantidade total de fluido absorvido. Portanto, o valor de 

0,00056 g ± 0,00007 g representaria o ganho por absorção de soro das amostras dos 

ensaios de desgaste que possuem massa na mesma faixa de valores das amostras dos 

ensaios de imersão, que foi de8,76 g ± 0,04 g (média e desvio-padrão das 3 amostras). Das 

amostras utilizadas nos ensaios de desgaste, somente o ensaio CoCr2, cuja massa da 

amostra polimérica foi de 8,75 g (vide Figura 29), possui essa condição. 

 

Figura 29: Massa inicial das amostras de UHMWPE utilizadas nos ensaios de desgaste e de imersão. 

 

O segundo ponto é que, nos ensaios de imersão utilizados para determinar o 

ganho de massa do polímero devido à absorção de fluido, não se empregou nenhum 

carregamento mecânico sobre a amostra, ou seja, a imersão foi do tipo passiva. Segundo 

KENNEDY, CURRIER e WONG (2001), o melhor método de imersão para a 

determinação do ganho de massa por absorção de fluido é a imersão do tipo ativa e 

dinâmica, ou seja, com aplicação de um carregamento mecânico dinamicamente variável. 

Estes autores estudaram a absorção de fluido (água destilada e soro bovino) por insertos 

tibiais de polietileno (UHMWPE) através de ensaios de imersão estática (sem 

deslizamento). Compararam 3 diferentes procedimentos: sem carregamento mecânico na 

amostra, com carregamento estático e com carregamento dinamicamente variável, 
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verificando que há mais absorção de fluido pelo material polimérico quando submetido ao 

carregamento dinamicamente variável.  

Nos ensaios de desgaste realizados no presente trabalho, a carga mecânica 

aplicada pelo contrapar esférico sobre a placa de UHMWPE foi constante. Entretanto, 

pode-se entender que cada região ao longo da trilha de desgaste formada no polietileno 

sofre um carregamento cíclico variável durante o curso do contrapar sobre a placa. 

Tomando a informação obtida na literatura sobre o efeito da carga no inchamento do 

polímero (KENNEDY, CURRIER e WONG, 2001), o valor médio de ganho de massa, de 

0,00056 g, obtido nos ensaios de imersão estática, é certamente menor que o ganho total 

de massa por absorção de fluido ocorrido nos ensaios de desgaste. Isto explica o ganho 

adicional de massa observado nos ensaios de desgaste Inox3 e CoCr2 (Figura 28b). Sobre 

as demais amostras ensaiadas, os valores calculados de perda de massa são muito 

próximos da incerteza das medições por gravimetria, que foi estimada em 0,00005 g. 

Portanto, foram desconsiderados de quaisquer análises. 

Com isto, conclui-se que, pela técnica gravimétrica utilizada, a perda de material 

do polímero resultante nos ensaios de desgaste realizados não é quantificável devido ao 

ganho de massa por inchamento do material causado por absorção de fluido. 

 

4.2. ANÁLISE DIMENSIONAL DA TRILHA DE DESGASTE DO UHMWPE 

Medições bidimensionais (2D) na trilha de desgaste das amostras de polímero 

foram realizadas para quantificar a profundidade média da trilha de desgaste ao longo dos 

ciclos de ensaio. Na Figura 30 é apresentado um perfil 2D de uma medição transversal à 

trilha de desgaste ao final do ensaio de desgaste, visualizado no software Talymap. Tomou-se 

o valor “Mean depth” dado pelo software como o valor da profundidade medida. 

 

Figura 30: Exemplo de perfil 2D da trilha de desgaste na amostra de polímero, medido na direção 

transversal à trilha. 

Profundidade medida = “Mean depth” 
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Na Figura 31sãoapresentadosos resultados da média e desvio-padrão da 

profundidade da trilha de desgaste ao longo de 1 milhão de ciclos, considerando as 

3 medições mais próximas ao centro da trilha, de cada uma das 8 amostras de polímero 

ensaiadas. As seguintes observações são feitas: 

 Conforme esperado, em todos os ensaios realizados identifica-se um aumento da 

profundidade da trilha com os ciclos de desgaste. O valor final, após 1 milhão de 

ciclos, foi em torno de 12 m.Trata-se, portanto de profundidades afetadas em escala 

micrométrica, o que corrobora a complexidade na quantificação do desgaste, tal como 

observado com a técnica gravimétrica. Este valor se encontra dentro da faixa de 

desgaste linear, em torno de 14 m ± 2 m por milhão de ciclos, resultante de ensaios 

de desgaste de UHMWPE (GUR 1050) não irradiado, sob movimento de deslizamento 

com rolamento e sob tensão de compressão similar à utilizada nos ensaios do presente 

trabalho (CITTERS, KENEDDY e COLLIER 2007).  

 As trilhas de desgaste são bastante homogêneas na profundidade, pois os coeficientes 

de variação (CV), considerando a média e desvio-padrão das três trilhas centrais 

medidas para cada amostra, foram todos menores que 7%. Houve somente um CV 

maior, de 11% (Inox 3, em 50 mil ciclos). Quando relacionados a medidas 

quantificadas de desgaste, valores de CV em torno de 20% indicam resultado com boa 

repetibilidade (BAYER, 2004). Logo, esta trilha também pode ser considerada 

homogênea. 

 Pelo gráfico de barras, há boa repetibilidade no comportamento da profundidade entre 

os ensaios com mesmo contrapar. O maior coeficiente de variação CV, considerando a 

média e desvio-padrão das profundidades com cada contrapar, foi de 11% (CoCr, em 

500 mil ciclos), com o qual considera-se repetibilidade ainda dentro do esperado para 

ensaios de desgaste em geral (BAYER, 2004). 

 Comparando a evolução das curvas obtidas com cada contrapar, é possível notar 

3 comportamentos distintos. Esta diferença é melhor identificada na Figura 32, que 

apresenta as médias das profundidades resultantes com cada contrapar ao longo dos 

ciclos de desgaste. O polímero ensaiado contra aço inoxidável apresenta um desgaste 

crescente, com um valor de 12,4841 m ±0,8253 m ao final de 1 milhão de ciclos, e 

com tendência a aumentar caso o ensaio continuasse. Já o polímero ensaiado contra 

cerâmica resultou em uma profundidade de 11,5888 m ± 0,1714 m ao final do 
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ensaio, com uma tendência à estabilização do desgaste. Por outro lado, a profundidade 

do desgaste do polímero ao final do ensaio com contrapar de CoCr foi de 

11,3685 m ± 0,0071 m, denotando uma boa repetibilidade; entretanto, vale enfatizar 

que a evolução ao longo dos ciclos de ensaio se mostrou mais instável em relação aos 

demais contrapares, o que pode indicar que o desgaste do polímero é mais imprevisível 

com este contrapar. 

 

Figura 31: Média e desvio-padrão da profundidade da trilha de desgaste do polímero em função do número 

de ciclos de desgaste, resultante dos 8 ensaios realizados. Gráficos em pontos: profundidade média em cada 

amostra considerando as 3 medições centrais. Gráfico em colunas: profundidade média considerando as 

repetições o mesmo material do contrapar. 
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Figura 32: Média e desvio-padrão da média da profundidade da trilha de desgaste em função do número de 

ciclos de desgaste, considerando todas as repetições com o mesmo material do contrapar. 

 

Os comportamentos diferenciados vistos na Figura 32foram associados a:  

 Com aço inoxidável: nas imagens microscópicas da área de contato foi identificada 

uma marca de coloração clara (vide seção 4.3.2), indicativa de remoção de material, o 

que pode ter contribuído para o desgaste contínuo e crescente do polímero;  

 Com cerâmica: houve formação de um filme tribológico na região de contato deste 

contrapar (vide seção 4.3). Este filme pode ter causado um efeito de estabilização do 

desgaste do polímero;  

 Com liga de CoCrMo: nas imagens microscópicas deste contrapar foram identificados 

pontos escuros distribuídos na superfície(vide seção 4.3.2), que são típicos deste 

material. A rugosidade deste contrapar é também muito maior comparada aos demais 

contrapares (0,012 m contra 0,005 m em média). O maior nível de rugosidade pode 

ter causado instabilidade no comportamento do desgaste do polímero. 

As observações acima devem ser confirmadas com mais análises, incluindo mais 

repetições e mais tempo de ensaio, acompanhando a evolução, não somente da 

profundidade, como também do aspecto geral de toda área desgastada no polímero.  

Também foram realizadas medições tridimensionais (3D) nas amostras de 

polímero para quantificar, pelo software Talymap, o volume da trilha de desgaste ao final 

de 1 milhão de ciclos de ensaio. Na Figura 33aé apresentado um exemplo de perfil 3D 

visualizado com o software, com a formação de um sulco linear na superfície que 

representa a trilha de desgaste, conforme esperado para este tipo de ensaio. O cálculo do 

volume, feito com as funções próprias do software, conforme descrito no Capítulo 3.5, é 

mostrado na Figura 33b. 
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                                          (a)                                                                               (b)          

Figura 33: Gráficos representativos da região da trilha de desgaste do polímero visualizado no software 

Talymap. a) Perfil 3D; b) cálculo do volume da trilha. 

 

Na Figura 34 são apresentados os valores do volume da trilha de cada amostra, 

resultando em um valor médio de 0,26 mm³ ± 0,02 mm³, com CV de 7%, ou seja, não 

houve efeito significativo do contrapar utilizado. 

 

Figura 34: Volume da trilha de desgaste das amostras de polímero após 1 milhão de ciclos calculado pelo 

software Talymap. 

 

Vale observar que os valores calculados com base na perfilometria não 

necessariamente significam perda de material das amostras de polímero, pois a trilha de 

desgaste pode ter sido gerada somente por deformação do material. Neste caso, como se 

trata de um material incompressível, deveria ser observado algum relevo indicativo de 

deslocamento de material ao redor da trilha. A análise da ocorrência de deslocamento de 

material foi feita com a observação das medições de perfil 2D e 3D. Pelos perfis apresentados 
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nas Figuras 30 e 33, não há deslocamento aparente de material nas bordas laterais da trilha. 

Nota-se pela Figura 33b que o volume de picos calculado na área demarcada é muito menor 

que o volume da cavidade (0,002 mm
3
comparadoa 0,273 mm

3
). Ambos os perfis, 2D e 3D, 

mostrados nas Figuras 30 e 33, são representativos de todas as amostras. Logo, conclui-se que 

o material do sulco formado nas amostras de polímero foi praticamente todo removido no 

ensaio de desgaste. 

Para o caso da trilha de desgaste ter sido produzida por remoção de material, a 

massa de desgaste equivalente pode ser obtida pela relação 

      [ ]            [
 

   ]         [  
 ] tomando-se o valor do volume da trilha e a 

densidade média do material (0,932 g/cm³). Neste caso, as massas de desgaste 

equivalentes resultariam em um valor médio de 0,00024 g ± 0,00002 g, ou seja, 

0,24 mg ± 0,02 mg. Este valor corresponde a uma perda de massa por desgaste muito 

menor do que o valor do ganho de massa por inchamento em condição passiva, de 0,00056 

g, o que reforça a complexidade da obtenção do desgaste pela técnica gravimétrica. De 

toda forma, cabe lembrar que o método do ensaio proposto não considera a quantificação 

do desgaste. Conforme descrito na norma ASTM F732, o método é qualitativo e voltado 

principalmente para avaliação do dano por delaminação. 

 

4.3. ANÁLISE MICROSCÓPICA DAS SUPERFÍCIES DE DESGASTE 

4.3.1. UHMWPE 

Na Figura 35 são apresentadas imagens da trilha de desgaste formada nas 

amostras de UHMWPE ao final do ensaio. Estas foram obtidas pela composição de 11 

imagens adquiridas por microscopia óptica (MO). Observam-se trilhas com aspecto geral 

homogêneo, com morfologia dominante típica de deformação plástica.  
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       (a) Inox 1     (b) Inox 2     (c) Inox 3        (d) Cer 1     (e) Cer 2        (f) Cer 3     (g)CoCr 1     (h)CoCr 2 

Figura 35: Micrografias da superfície da trilha de desgaste das amostras de UHMWPE ensaiadas contra os 

diferentes pares de atrito, obtidas por composição de imagens de microscópio óptico com objetiva de 5x. 

 

Nas imagens das Figuras 35c e 35d destaca-se também a presença de riscos 

lineares, bem demarcados, no sentido do deslizamento, os quais são indicativos de 

mecanismo de abrasão. As morfologias de deformação plástica e de abrasão são 

apresentadas com maior ampliação na Figura 36. Estas imagens são representativas das 

demais amostras, ou seja, a deformação plástica na amostra do ensaio Inox 1 (Figura 36a) 

foi também observada nas amostras dos ensaios Inox 2, Cer 2, Cer 3, CoCr 1 e CoCr 2, e a 

abrasão na amostra do ensaio Cer 1 (Figura 36b) foi similar na amostra do ensaio Inox 3.  

2 mm 
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                                     (a) Inox 1                                                                   (b) Cer1 

Figura 36: Imagens obtidas em microscópio óptico (objetiva de 5x), da região central da trilha de desgaste 

do polímero. Amostra do ensaio: a) Inox 1 e b) Cer 1. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

O mecanismo de abrasão, específico dos ensaios Cer 1 e Inox 3, foi associado à 

evaporação da fase líquida do soro que ocorreu na Etapa 4 (durante os 500 mil ciclos 

finais), pois as análises microscópicas das superfícies realizadas até a Etapa 3 não 

evidenciaram tal mecanismo apresentando morfologias similares a da Figura 36a. Após a 

finalização desses ensaios foi observada a transformação do fluido (soro bovino) em um 

material viscoso com aspecto de gel. Isto causou uma condição de lubrificação que 

resultou na modificação do desgaste por delaminação para abrasão. Este fato demonstra a 

importância do controle da condição de lubrificação no ensaio, para a investigação do 

modo de desgaste de interesse. 

Na Figura 37é apresentada uma imagem de uma das trilhas de desgaste com 

deformação plástica (no caso, do ensaio com contrapar CoCr 1) com maior magnificação. 

Nesta imagem são evidenciadas zonas lisas, formação de “ripples” (ondulações), que 

foram originadas devido ao mecanismo de desgaste por fadiga que se propagou gerando 

trincas na superfície, morfologias estas indicativas do dano por delaminação. É também 

evidenciada a ocorrência de micro-riscos, que são também típicos do desgaste de 

polietileno. Estas morfologias foram também observadas em todas as amostras ensaiadas, 

independentemente do contrapar. 
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Figura 37: Imagem obtida em microscópio óptico (objetiva de 50x), da trilha de desgaste de uma amostra 

polimérica, com deformação plástica, evidenciando a morfologia indicativa de delaminação, formação de 

“ripples” e micro-riscos. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

Também foram realizadas análises da trilha de desgaste no polímero por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). As imagens da Figura 38 foram obtidas por 

MEV sem o pré-tratamento de deposição de filme condutor de elétrons, o que explica os 

artefatos gerados nestas imagens pelo carregamento elétrico. Optou-se por não depositar o 

filme condutor para preservar a superfície para análises adicionais futuras. Na imagem da 

Figura 38a é possível identificar zonas com delaminação, micro-riscamento e também 

uma zona lisa. A Figura 38b refere-se à maior ampliação da zona com delaminação em 

que é possível observar a presença de trincas ortogonais à direção do deslizamento. Nestas 

imagens não foi possível observar a morfologia de “ripples” vista na Figura 37. 

 

   
                                                  (a)                                                              (b)  

Figura 38: Imagens por elétrons secundários da trilha de desgaste do polímero obtidas em microscópio 

eletrônico de varredura. a) Observação da região com delaminação e micro-riscamento e b) detalhe com 

maior ampliação da região com delaminação. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

“Ripples” 

Micro-riscos 

Morfologia 

indicativa de 

delaminação 

Delaminação Micro-riscos Zona lisa Trincas ortogonais à direção do deslizamento 

Zona lisa 
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A forma de desgaste do UHMWPE por delaminação é identificada também em 

trabalhos da literatura, tais como o de FLANNERY et al. (2008), que realizaram ensaios 

de simulação de desgaste utilizando próteses de joelho com insertos de material 

polimérico (Figura 39). A presença de “ripples” na superfície de desgaste do UHMWPE 

também é identificada por MEV, conforme visto na Figura 40, obtida por SHI, DONG e 

BELL (2000), utilizando uma pré-deposição de filme de ouro a fim de evitar o 

carregamento elétrico. 

     
                              (a)                                                         (b)                                                 (c) 

Figura 39: Imagens de MEV da trilha de desgaste no inserto tibial de UHMWPE, na direção A-P 

(translação anterior-posterior), da (a) região lateral; (b) região medial e c) Imagem do inserto com 

delaminação (FLANNERY et al., 2008).  

 

 

Figura 40: Observação por MEV da região de desgaste do UHMWPE mostrando a morfologia de “ripples” 

(SHI, DONG e BELL, 2000). 

 

A técnica de microscopia de força atômica (AFM) foi empregada para analisar 

com mais detalhe as morfologias observadas nas Figuras 37 e 38. Na Figura 41 é 

apresentada uma imagem de amplitude, na área específica da delaminação indicada na 

Figura 37. Nesta Figura é possível observar a presença de microfissuras ortogonais à 

direção do deslizamento, as quais são morfologias típicas de ocorrência da delaminação. 

A imagem de topografia correspondente a essa área é apresentada na Figura 42a. Outras 

Micro-riscos 

Delaminação 

Zona lisa 

Inserto tibial 

de UHMWPE 
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duas análises realizadas na mesma amostra em regiões diferentes resultaram nas imagens 

de topografia das Figuras 42b e 42c. A imagem da Figura 42b corresponde à morfologia 

de “ripples”; já na Figura 42c observa-se uma zona de transição, com presença das 

microfissuras e também de uma zona lisa, provavelmente originada de um risco, que 

acompanha a direção do deslizamento. As alturas dos relevos observados nas imagens de 

topografia foram quantificadas conforme mostrado na Figura 42d. As microfissuras 

correspondentes à área com delaminação atingem alturas da ordem de 600 nm. 

 

Figura 41: Imagem por AFM de amplitude da região de desgaste do UHMWPE evidenciando as 

microfissuras indicativas do desgaste por delaminação. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

 

   
(a)                                                                       (b)  

    
                                            (c)                                                                       (d)  

Figura 42: Imagens por AFM de topografia: a) delaminação; b) “ripples”; c) região lisa e d) gráfico de 

alturas referentes às três imagens. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

10 m 

10 m 
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4.3.2. Contrapares 

As superfícies dos contrapares ensaiados foram observadas em microscópio 

óptico; estas praticamente não sofreram alterações morfológicas. Um exemplo ilustrativo 

é apresentado na Figura 43. Observa-se apenas uma leve marca de formato elíptico no 

centro da imagem, nas Figuras 43a (contrapar de aço inoxidável) e 43b (contrapar de 

cerâmica), que indica a região do contato com o polímero durante o ensaio. Pelos valores 

de rugosidade Ra medidos nesta região, não houve alterações no contrapar de aço 

inoxidável, valor médio de 0,0051 m ± 0,0005 m, apesar da marca visível. Já no 

contrapar de cerâmica, observou-se um aumento no Ra, de 0,0040 m ± 0,0001 m para 

0,0073 m ± 0,0011 m, ou seja, de praticamente o dobro.Este aumento de rugosidade foi 

associado à formação de um filme fino por efeito tribológico. Já na Figura 43c (contrapar 

de CoCrMo), não se nota marca relativa ao contato; em contrapartida, são observados 

pontos de cor escura distribuídos nesta superfície. Esta morfologia é típica de contrapares  

comerciais fabricadas deste material (MYANT, 2012). O valor médio da rugosidade Ra 

deste contrapar foi de 0,0120 m ± 0,0016 m, maior que o do aço inoxidável e da 

cerâmica. Neste contrapar, também não foi possível identificar alteração do valor de Ra na 

região do desgaste. Cabe lembrar que todos estes valores estão em conformidade com 

faixa estabelecida na norma ABNT NBR ISO 7207-2 (Ra ≤ 0,1 m). 

 

   
                              (a)                                                 (b)                                                 (c) 

Figura 43: Imagens por MO (objetiva de 10x) do contrapar de: a) aço inoxidável; b) cerâmica e c) CoCrMo. 

Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

Também foram observados em MO os contrapares dos ensaios em que ocorreu 

mecanismo de abrasão no polietileno, Inox 3 e Cer 1. As imagens destes dois contrapares 

são apresentadas na Figura 44.  

 

 

 

200 m 200 m 

 
200 m 
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(a)                                                                           (b)  

Figura 44: Imagens por MO (objetiva de 10x) do contrapar do: a) ensaio Inox 3 e b) ensaio Cer 1.Direção 

de deslizamento ao longo da seta. 

 

A morfologia da superfície do contrapar de aço inoxidável, Figura 44a, é muito 

similar à do contrapar mostrado na Figura 43a, ou seja, observa-se uma leve marca em 

formato elíptico, com coloração clara. Notam-se na borda da marca à direita riscos 

indicativos de abrasão. Já no contrapar do ensaio Cer 1 (Figura 44b) observa-se uma 

marca de formato elíptico de coloração escura, mais nítida que a marca observada na 

Figura 43b. Para visualizar melhor esta marca, foram realizadas imagens por MEV. Na 

imagem da Figura 45a é mostrada a região de análise, em que se escolheu uma área 

composta pela borda da marca e de uma região sem a marca. Na Figura 45b é mostrada 

essa região com maior ampliação. Nesta imagem é possível observar a microestrutura do 

material e confirmar a presença de uma camada fina de um filme depositado na superfície. 

Nesta mesma região foi realizada análise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

para identificar os componentes químicos presentes. Entretanto, pela técnica disponível 

(alto vácuo e tensão de 10 kV) não foi possível identificar elementos do filme. Foi 

verificado que o filme se degradava durante a análise. Além disso, a técnica de 

espectrocopia Raman também foi aplicada para investigar a presença de estruturas do soro 

ou do polietileno no filme, entretanto, não foi possível a identificação, provavelmente 

devido à espessura do filme ser muito menor que a região de análise por esta técnica . 

riscos 

200 m 200 m 



   67 

 

      

Figura 45: Imagens por MEV da superfície do contrapar de cerâmica (ensaioCer 1) com detalhe da região 

com e sem deposição de filme. Direção de deslizamento ao longo da seta. 

 

Pelas análises de microscopia, conclui-se que o dano por delaminação do 

UHMWPE ocorre independentemente do contrapar utilizado, e que este mesmo dano pode 

ocorrer por interferência da presença de um filme tribológico formado sobre o contrapar, 

especificamente no caso do contrapar de cerâmica. O dano se torna mais severo pela 

ocorrência do mecanismo de abrasão associado a uma condição de lubrificação deficiente 

causada pela evaporação da parte líquida do soro, com conseqüente transformação do 

fluido em um material com aparência de gel. O elemento causador da condição abrasiva 

requer estudos mais específicos do material do soro e é tema para trabalhos futuros. 

 

4.4. COEFICIENTE DE ATRITO (COF) 

Foi realizada uma análise dos valores de coeficiente de atrito (COF) ao longo dos 

ciclos de desgaste. As curvas obtidas dos valores médios de COF por sequência de ensaio, 

em função do número de ciclos de desgaste, são mostradas na Figura 46. Notam-se 

comportamentos similares de COF com os três tipos de materiais do contrapar. Há a cada 

início de etapa, uma “quebra” no comportamento de COF, em todas as curvas. Esse fato 

está relacionado à ocorrência de assentamento das superfícies (running-in) a cada vez que 

as amostras entram em contato novamente. Entretanto, nota-se que a “quebra” não afeta a 

evolução geral do COF ao longo do tempo do ensaio.  

Apesar das semelhanças de comportamento entre todas as curvas da Figura 46, há 

duas que se destacam considerando a repetibilidade para o mesmo tipo de material do 

contrapar:  

Região 

com filme 

Microestrutura 

original 
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 Ensaio Inox 1, que, a partir dos 200 mil ciclos, apresentou valores menores de COF, 

comparados aos demais ensaios com aço inoxidável. Em uma análise por 

microscopia óptica das superfícies (Figura 47) foi observado que a superfície do 

contrapar do ensaio Inox 1 (Figura 47a) é aparentemente mais lisa, comparado às do 

Inox 2 e Inox 3 (Figuras 47b e 47c). A medição da topografia das três superfícies 

demonstrou a diferença, conforme os valores de rugosidade Ra e Rv (altura máxima 

de vale) da Tabela 6. Os valores maiores, sobretudo de Rv, medidos nos contrapares 

dos ensaios Inox 2 e Inox 3,os pontos escuros podem estar relacionados a defeitos de 

topografia (“buracos”). 

 Ensaio Cer 1, que apresentou uma elevação do valor de COF a partir dos 800 mil 

ciclos. Tal elevação esteve relacionada à sensibilidade do par UHMWPE-Cerâmica à 

mudança da condição do lubrificante, de fluido para gel, conforme já descrito na 

seção 4.3.1. Curiosamente, esta mudança da condição do lubrificante, também 

observada no ensaio Inox 3, não refletiu em alterações no comportamento do atrito 

(Figura 46a, curva COF Inox 3). Assim, considerando as informações das Figuras 46 

e 36, pode-se constatar que ambos os fenômenos tribológicos, o modo de desgaste e 

o atrito, são afetados pela mudança da condição do soro com o par UHMWPE-

Cerâmica; já com o par UHMWPE-Inox, somente o modo de desgaste é afetado. 

Uma explicação para esta diferença é a formação de um filme fino sobre a superfície 

da cerâmica nesta condição do soro. No aço inoxidável não se observou filme (vide 

Figura 44). 

 
Figura 46: Coeficiente de atrito médio (COF) em função do número de ciclos de desgaste. Dados por 

sequência de ensaio.  

 

1 2 1 2 1 2 4 3 4 3 4 3 
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(a)                                                  (b)                                                  (c) 

Figura 47: Imagens de microscopia óptica (objetiva de 50x) das superfícies dos contrapares de aço 

inoxidável após ensaio. (a) Inox 1; (b) Inox 2 e (c) Inox 3. 

 

Tabela 7: Valores de rugosidade Ra e Rv obtidos nas medições das superfícies apresentadas na Figura 47. 

Parâmetro Inox 1 Inox 2 Inox 3 

Ra (m) 0,0046 0,0052 0,0056 

Rv (m) 0,0156  0,0232  0,0211  

 

Na Figura 48é apresentado o comportamento dos valores de COF por etapa de 

ensaio, para cada material do contrapar. Cada valor corresponde à média e desvio-padrão 

dos valores das sequências de cada etapa, considerando todas as repetições com cada 

material de contrapar. Na Tabela 7 são apresentados estes valores e também dos 

respectivos valores do coeficiente de variação (CV). Observa-se que, de maneira geral, 

independentemente da combinação dos materiais utilizados nos ensaios, o COF aumenta, 

atingindo um valor de 0,09 em média, logo na Etapa 1 (primeiros 50 mil ciclos). O COF 

segue aumentando até os 500 mil ciclos, até atingir um patamar em torno de 0,12, que se 

mantém até o final de 1 milhão de ciclos. Na Tabela 7, destacam-se os valores de CV 

relativamente maiores na Etapa 1, sobretudo nos ensaios com aço inoxidável (37%) e 

CoCrMo (28%). Isto sugere um comportamento tribológico relativamente mais instável 

com estes contrapares, associado à fase de assentamento (running-in). É possível notar 

também valores de CV relativamente menores nos ensaios com cerâmica, inclusive na 

Etapa 4, lembrando que,nesse caso, os cálculos foram realizados considerando também a 

elevação de COF observada ao final do ensaio Cer 1. Este fato demonstra que o 

comportamento de atrito do par tribológico é mais previsível com contrapar de cerâmica 

comparado aos demais contrapares, mantendo a lubrificação adequada. 

25 m 25 m 25 m 
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Figura 48: Comportamento do coeficiente de atrito (média e desvio-padrão) em função do número de ciclos 

de desgaste, por etapa de ensaio.  

 

Tabela 8: Valores da média, desvio-padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) do COF por etapa de 

ensaio, para cada tipo de contrapar. 

Contrapar Etapa 

Ciclos de 

desgaste 

acumulados 

Média DP CV 

Inox 

1 50.000 0,08 0,03 37% 

2 200.000 0,10 0,01 9% 

3 500.000 0,12 0,01 11% 

4 1.000.000 0,12 0,01 10% 

Cer 

1 50.000 0,09 0,01 13% 

2 200.000 0,11 0,01 7% 

3 500.000 0,12 0,01 5% 

4 1.000.000 0,11 0,01 8% 

CoCrMo 

1 50.000 0,09 0,02 28% 

2 200.000 0,12 0,01 8% 

3 500.000 0,12 0,01 7% 

4 1.000.000 0,12 0,01 5% 

 



CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

5.1. CONCLUSÕES 

Os ensaios de desgaste realizados no presente trabalho tiveram como objetivo 

implementar o método de avaliação do dano por delaminação de materiais poliméricos 

utilizados em próteses articulares de joelho. As variáveis de influência investigadas foram 

o material do contrapar e a condição de lubrificação. 

Na avaliação do desgaste do polímero pela técnica gravimétrica, ocorreu ganho 

de massa ao longo dos ciclos de desgaste, ao contrário do esperado. Isto foi devido ao 

inchamento (swelling) do polímero causado por absorção de fluido. Este ganho foi 

quantificado por meio de ensaio de imersão, resultando no valor de 0,00056 g ± 0,00007 g 

ao final de 1 milhão de segundos. Entretanto, mesmo descontando este valor, ainda houve 

ganho de massa residual nas amostras dos ensaios de desgaste. Isto foi associado à 

possibilidade do carregamento mecânico do ensaio de desgaste ter intensificadoo 

inchamento. O ganho de massa por imersão ocorreu sem aplicação de carga. O ganho de 

massa causado por absorção de fluido deve ser investigado com mais detalhe para 

possibilitar a quantificação da perda de material do polímero por meio da medição de 

massa. 

Com a análise dimensional 2D do desgaste do UHMWPE, foi possível quantificar 

a profundidade do desgaste linear, que foi em torno de 12 m ao final de 1 milhão de 

ciclos, considerando todos os ensaios realizados. Não se identificou efeito do material do 

contrapar. Trata-se de um valor em escala micrométrica, o que corrobora a complexidade 

na quantificação do desgaste, tal como observado com a técnica gravimétrica.  Identificou-

se um comportamento diferenciado com cada material de contrapar: contra aço inoxidável 

o desgaste foi crescente com valor final médio de 12,4841 m ± 0,8253 m e com 

tendência a aumentar caso o ensaio continuasse; já contra cerâmica há tendência à 

estabilização com valor final médio de 11,5888 m ± 0,1714 m. Por outro lado, com 

contrapar de CoCrMo, o comportamento se mostrou mais instável em relação aos demais 

contrapares. Isto indica que o desgaste do polímero pode ser mais imprevisível com este 

contrapar, o que é desvantajoso para um material de prótese, apesar do desvio-padrão da 

profundidade média final 11,3685 m ± 0,0071 m denotar, neste caso, uma boa 

repetibilidade do valor final do desgaste linear. 
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Com a análise dimensional 3D do desgastedo UHMWPE, o volume de desgaste, 

quantificado pela medição do volume correspondente ao sulco formado no polímero, foi 

de 0,26 mm³ ± 0,02 mm³, considerando todas as amostras. Pelas análises da região do 

sulco não houve deslocamento de material; desta forma, concluiu-se que as trilhas foram 

formadas por remoção de material. A partir dos volumes medidos, as massas das trilhas 

foram calculadas, resultando em valor final de 0,00024 g ± 0,00002 g. Com essas análises, 

também não se identificou efeito do material do contrapar no desgaste. 

O efeito do material do contrapar no desgaste quantificado, que foi inexistente no 

presente trabalho, deve ser melhor investigado com ensaios mais prolongados, visto que 

1 milhão de ciclos representa um estágio inicial de trabalho para este tipo de aplicação.  

Entretanto, cabe lembrar que o método de ensaio proposto não considera a quantificação 

do desgaste. Conforme descrito na norma ASTM F732, o método é qualitativo e voltado 

principalmente para avaliação do dano por delaminação do polímero. 

Pelas análises de microscopia, conclui-se que o dano por delaminação do 

UHMWPE ocorre independentemente do contrapar utilizado. Com análises de 

microscopia óptica e AFM, foram identificadas as morfologias de delaminação, associadas 

às microfissuras ortogonais à direção do desgaste, de formação de “ripples” (ondulações) 

e de zonas com micro-riscos. Estas morfologias são típicas de desgaste de polietileno 

utilizado em próteses de joelho. Nos contrapares, especialmente nas cerâmicas, 

identificou-se formação de um filme tribológico na região do contato. 

Observou-se também que o dano no polímero pode se tornar mais severo pela 

ocorrência do mecanismo de abrasão, sendo este associado a uma condição de operação 

sob lubrificação deficiente. O elemento causador da condição abrasiva requer estudos 

específicos do material do soro e é tema para trabalhos futuros. Nos ensaiossob esta 

condição, o fluido transforma-se em um material com aparência de gel. Sob esta condição, 

o filme tribológico formado se torna mais visível, exclusivamente na cerâmica. Desta 

forma, pode-se concluir que, para a investigação do dano de interesse, é imprescindível o 

controle da condição de lubrificação ideal. Mantendo este controle no ensaio, as análises 

efetuadas demonstram que o método de ensaio implementado cumpre o objetivo proposto.  

Pelas análises do coeficiente de atrito, ocomportamento foi similar em todos os 

ensaios. De maneira geral, independentemente da combinação dos materiais utilizados nos 

ensaios, o COF aumenta até 0,09 logo nos primeiros 50 mil ciclos e atinge um valor 

estável, em torno de 0,12, após os 500 mil ciclos, que se mantém até o final de 1 milhão 
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de ciclos. Nos ensaios com cerâmica, a dispersão é relativamente menor, isto é, há 

maisrepetibilidade; entretanto, o par se mostrou mais sensível à condição de lubrificação 

deficiente, comparado ao par com aço inoxidável. Logo, mantendo a lubrificação 

adequada, tanto o atrito como o modo de desgaste é mais previsível com a cerâmica 

comparado aos demais contrapares. 

Com o conjunto de ensaios e análises efetuados, conclui-se que o 

trabalhorealizado cumpre o objetivo proposto. Os resultados obtidos nos ensaios com o 

método proposto se referem ao UHMWPE convencional e, por isso, servem como 

referência de base para avaliação do desempenho tribológico de novos materiais 

poliméricos aplicados em próteses de joelho, desenvolvidos para a melhoria do produto. 

 

5.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir do presente trabalho, sugerem-se os seguintes trabalhos futuros, de modo 

a ampliar os conhecimentos no tema: 

 Estudar o inchamento (swelling) do UHMWPE causado pelo fenômeno de absorção 

de fluido,de forma a quantificar a perda de material do polímero por meio 

demedição de massa; 

 Realizar ensaios mais prolongados, isto é, ensaios com mais de 1 milhão de ciclos de 

desgaste,com o objetivo de analisar o efeito de diferentes materiais de contrapares,  

 Investigar o efeito dos parâmetros de ensaio no desgaste do par de atrito, variando 

cargas, velocidades e cursos de ensaio nas faixas possíveis descritas na norma 

utilizada; 

 Investigar o filme tribológico formado na região de contato do contrapar, 

especialmente em materiais cerâmicos. 

 Estudar o elemento causador do mecanismo abrasivo na amostra de polímero, 

associado a uma condição de lubrificação deficiente causada pela evaporação da 

parte líquida do soro; 

 Estudar o material do soro bovino utilizado em ensaios de desgaste de próteses 

ortopédicas; 
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 Realizar o método de ensaio de desgaste descrito na norma ASTM F 732 Anexo A1 

para classificar os materiais quanto a taxas de desgaste do UHMWPE e com os valores 

obtidos compará-los com os resultados deste trabalho. 

 Analisar o material polimérico, UHMWPE, pela técnica de espectroscopia Raman, 

de forma a identificar a sua estrutura e modificações ocorridas após ensaio de 

desgaste; 

 Todos os cálculos realizados no presente trabalho utilizaram o desvio-padrão, sendo 

queas análises qualitativas realizadas confirmaram os valores encontrados. Sugere-se 

para trabalhos futuros, calcular a incerteza de medição para análises dos dados. 
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