Universidade de Aveiro
2020

Francisco José
Sacadura Martins
Coelho Lopes

ESTUDO DO PROCESSO DE MAQUINAGEM DE
COMPONENTE POLIMÉRICO TIBIAL DE IMPLANTE
DO JOELHO

Universidade de Aveiro
2020

Francisco José
Sacadura Martins
Coelho Lopes

ESTUDO DO PROCESSO DE MAQUINAGEM DE
COMPONENTE POLIMÉRICO TIBIAL DE IMPLANTE
DO JOELHO

Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos
necessários à obtenção do grau de Doutor em Engenharia Mecânica, realizada
sob a orientação científica do Doutor João Paulo Davim Tavares da Silva,
Professor Catedrático com Agregação do Departamento de Engenharia
Mecânica da Universidade de Aveiro e coorientação do Doutor António Manuel
Godinho Completo, Professor Auxiliar com Agregação do Departamento de
Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro.

Apoio Financeiro: Projeto No. 031556FCT/02/SAICT/2017; “FAMASI- Fabrico
por maquinagem sustentável e
inteligente”, financiado pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
POCI, Portugal, no âmbito do TEMA,
Centro de Tecnologia Mecânica e
Automação – UID/EMS/00481/2013.

Dedico este trabalho à minha esposa e filha pelo incansável apoio.

o júri
presidente

Prof. Doutor José Carlos Esteves Duarte Pedro
professor catedrático da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor Pedro Alexandre Rodrigues Carvalho Rosa
professor associado da Universidade de Lisboa

Prof. Doutor Henrique de Amorim Almeida
professor adjunto do Instituto Politécnico de Leiria

Prof. Doutor Serafim Paulo Melo Oliveira
professor adjunto do Instituto Politécnico de Viseu

Prof. Doutor António Manuel de Amaral Monteiro Ramos
professor auxiliar da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor João Paulo Davim Tavares da Silva
professor catedrático da Universidade de Aveiro

agradecimentos

Agradeço, em primeiro lugar, aos professores João Paulo Davim e António
Completo pela disponibilidade, estímulo e paciência constantes que permitiram
levar este trabalho a bom porto.
À ESTGV que, através do DEMGi, me possibilitou a realização dos ensaios
experimentais.
Ao Nelson Rafael, técnico do DEMGi, pela ajuda e disponibilidade aquando da
realização da parte experimental.
À Drª. Ana Horovistiz pela disponibilidade e colaboração na área da microscopia.
Agradeço também aos meus colegas e amigos, em particular ao Hugo, Serafim,
Angela, Daniel e Paulo pela ajuda e incentivo constantes.
À minha família pela compreensão e paciência.

palavras-chave

Artroplastia Total do Joelho (ATJ), espaçador da prótese do joelho,
personalização de implantes, maquinagem a alta velocidade, polietileno de ultra
alta massa molecular, CAD/CAM, Taguchi, estratégias de maquinagem,
maquinagem de superfícies complexas, microscopia ótica.

resumo

A personalização de implantes do joelho é uma tendência crescente que permite
aumentar a sua vida útil, exigindo processos de fabrico mais flexíveis do que os
aplicados na produção em série. Esta tese analisa a viabilidade de produção
personalizada através de maquinagem de alta velocidade com 3 ½ eixos, sendo
o componente estudado aquele que é mais sujeito a desgaste na prótese do
joelho. Deste modo, o trabalho desenvolvido teve como objetivos a modelação,
o fabrico e o estudo do estado superficial do componente polimérico do implante
do joelho, obtido por maquinagem a alta velocidade com recurso a ferramentas
de corte convencionais. Esta interface de contacto entre o componente femoral
e o prato tibial, foi modelada, a partir de modelos reais, em software 3D,
recorrendo a técnicas da Engenharia Inversa. A otimização de parâmetros do
processo levou à conceção de uma peça-teste com as superfícies mais
importantes do espaçador, com principal ênfase para as cavidades dos côndilos.
A simulação da maquinagem da peça-teste permitiu selecionar as seis
trajetórias mais promissoras a estudar em testes experimentais. Os ensaios de
maquinagem foram planeados através do método de Taguchi e realizados em
várias fases, permitindo a sucessiva redução do número de trajetórias e de
parâmetros considerados inicialmente, otimizando a qualidade das superfícies
obtidas nesta operação de acabamento. No método proposto, a qualidade das
superfícies foi avaliada quantitativamente através da leitura de alguns
parâmetros de rugosidade, como o Ra (rugosidade média), e qualitativamente
através de imagens de microscopia ótica. Modelaram-se a rugosidade média e
a duração do acabamento em função dos parâmetros mais influentes, que são
o incremento lateral entre passagens sucessivas da ferramenta de corte, ou a
sua velocidade de avanço, consoante a trajetória. O melhor acabamento foi
conseguido com a estratégia Blend obtendo-se um valor médio de Ra próximo
de 1,1 µm e originando uma trajetória em espiral. Na produção do protótipo
aplicaram-se os parâmetros otimizados na peça-teste recorrendo a uma
máquina CNC com 3 ½ eixos e avaliou-se a precisão dimensional das
superfícies maquinadas.

keywords

Total Knee Arthroplasty (TKA), knee prosthesis tibial insert, implant
customization, high speed machining, ultra-high molecular weight polyethylene,
CAD/CAM, Taguchi, milling toolpaths, machining of complex surfaces, optical
microscopy.

abstract

Customized knee implants are a growing tendency which increases its lifetime,
however it requires more flexible manufacturing processes than those applied in
mass production. This thesis analyses the feasibility of customized production
through high speed machining with 3 ½ axes. The knee prosthesis component
studied is the one that is most subject to wear. Thus, the objectives of this work
were modelling, manufacturing and studying the surface quality of the tibial
insert, obtained by high-speed machining using conventional cutting tools. This
interface, between the femoral component and the tibial plate, was modelled
from real implants in 3D software, using reverse engineering techniques. The
optimization of process parameters led to the design of a test piece with the most
important surfaces of the tibial insert, with a primary accent on the condylar
cavities. A machining simulation of the test piece allowed to select the six most
promising trajectories to be studied in experimental tests. The machining tests
were planned using the Taguchi method and carried out in several phases,
allowing the reduction of the number of toolpaths and parameters considered
initially, optimizing the roughness obtained in this finishing operation. The quality
of the surfaces was measured by reading several roughness parameters, such
as the arithmetic mean surface roughness (Ra), and through optical microscopy
images. The average roughness (Ra) and the duration of the finish operations
were correlated to the most influential parameters, which are the stepover and
the feed rate. The best finish was achieved with the Blend strategy, with a spiral
toolpath, obtaining a Ra value close to 1.1 µm. The optimized parameters were
used in the production of the modelled tibial insert using a CNC machine with
3 ½ axes. The dimensional accuracy of the machined surfaces was evaluated.
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1 Introdução
Este primeiro capítulo apresenta o tema, as motivações e a pertinência do trabalho. Os objetivos da
tese e a metodologia adotada também são referidos aqui. Por último, será apresentada a estrutura
da tese.

1.1 Tema, motivações e pertinência do trabalho
Nos últimos anos e atualmente existe uma interação bastante forte entre diferentes áreas
da medicina/biologia e da engenharia, nomeadamente, engenharia mecânica e de materiais, para
desenvolver novas tecnologias ou novos produtos e melhorar o seu desempenho. Estes produtos
podem ser, por exemplo, instrumentos específicos utilizados em cirurgias, implantes e próteses.
Cabe à engenharia propor os materiais a utilizar, compatíveis com o corpo humano, projetar,
dimensionar e escolher os processos de fabrico. Estas tarefas têm sempre que assegurar que se
conseguem cumprir os requisitos e funcionalidades que a medicina/biologia exigem, tendo sempre
em atenção os custos associados. Estas imposições são um grande desafio para a engenharia,
devido às apertadas normas de qualidade a que este tipo de produtos é sujeito.
As empresas que desenvolvem estes produtos protegem-se muito bem relativamente à
concorrência e ao meio exterior, com patentes muito limitativas e específicas. Por outro lado, os
regulamentos e as normas são muito exigentes, levando a um conjunto de procedimentos
complexos e morosos, que desencorajam qualquer novo fabricante, mesmo quando as próteses já
perderam os direitos de autor. Estas razões tornam este sector quase impenetrável ao
aparecimento de novas empresas, tendo as existentes um grande domínio do mercado. Em
Portugal, os implantes e próteses do joelho são comercializados por empresas nacionais mas são
produzidos noutros países. A consequente escassez de oferta, do ponto de vista da produção,
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constitui-se como excelente oportunidade para surgirem empresas nacionais e potenciais parcerias
com várias instituições, designadamente, universidades.
Com base nos dados mais gerais do site do Registo Português de Artroplastias (RPA), foi
compilado na tabela 1.1 o número de artroplastias realizadas em Portugal nos últimos anos. O ato
de registar as artroplastias em cada hospital é voluntário, pelo que os dados podem não traduzir os
números reais, contudo, podem ser considerados como uma amostra da realidade do país. Nesse
período, 95,3% das intervenções são referentes às articulações da anca e do joelho, com
percentagens muito próximas entre ambas.
Tabela 1.1 - Artroplastias realizadas e registradas no RPA, em Portugal, nos últimos anos;
IP - intervenção primária e R - Revisão.
Intervenção
2016
2017
2018
Subtotal
Total
%
Anca - IP
3035
2694
2176
7905
8877
47,22
Anca - R
406
303
263
972
Coluna - IP
4
4
5
13
13
0,07
Cotovelo - IP
12
4
9
25
32
0,17
Cotovelo - R
2
5
0
7
Joelho - IP
3520
2576
2459
8555
9038
48,08
Joelho - R
194
145
144
483
Ombro - IP
226
251
147
624
654
3,48
Ombro - R
9
12
9
30
Punho e Mão - IP
49
51
57
157
163
0,87
Punho e Mão - R
3
2
1
6
Tornozelo e Pé - IP
11
7
1
19
22
0,12
Tornozelo e Pé - R
0
3
0
3

Adicionando a informação dos relatórios de 2010/2011 e de 2013 do RPA, consegue-se
acompanhar a evolução do número de artroplastias ao joelho na última década, figura 1.1. O valor
máximo de intervenções aconteceu no ano 2011, e foi devido à melhoria dos cuidados de saúde e
à aplicação maciça das novas tecnologias. Até 2013, o número de artroplastias ao joelho
manteve-se elevado, mas, nos últimos 3 anos, houve um decréscimo considerável destes valores,
sendo os valores do ano de 2018 os mais baixos dos anos apresentados.
No segundo semestre de 2010 e primeiro de 2011, efetuaram-se cerca de 7500 cirurgias de
substituição total do joelho e cerca de 550 cirurgias de revisão no Serviço Nacional de Saúde
(Ribeiro et al., 2011). No mesmo período, cerca de 96 a 97% das artroplastias são da anca e joelho,
sendo a maioria deste último tipo (Ribeiro et al., 2011). Na artroplastia do joelho, a cirurgia mais
comum, e realizada em grande número, é a substituição total do joelho.
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Figura 1.1 - Número de artroplastias ao joelho realizadas em Portugal e registradas no RPA.

Os valores que constam do relatório do ano 2013 (os mais atuais à data) são bastante
parecidos com os de 2010/2011, tipificando as cirurgias primárias e de revisão do joelho segundo:
distribuição por faixa etária - maioria entre os 60 e 80 anos, 99% acima dos 50 anos; sexo - 72%
mulheres; tipo de prótese utilizada - prótese total 99%, dos quais 4% de prato tibial móvel; apenas
19% utilizou componente patelar; origem da cirurgia - 96% artrose primária; operações de revisão
segundo faixa etária - 12% realizadas em pessoas com menos de 60 anos; causa principal da cirurgia
de revisão - 71% devido a descelamento assético, 19% a infeção, 8% a dor e 5% a osteólise, 1%
desgaste do polietileno. Apenas neste último motivo, há alterações significativas relativamente ao
relatório 2010/2011 (6%), com o desprendimento da prótese a aumentar a percentagem em 30%.
Note-se que pode haver causas múltiplas, mas, neste registro, apenas se informa a que se
considerou como principal.
A indústria dos implantes do joelho é regida por regulamentos e patentes muito específicas,
o que restringe o número empresas afetas. No ano de 2013, as próteses utilizadas em Portugal, nas
intervenções primárias, ou primeiras cirurgias, tiveram a seguinte distribuição por fabricante: 30%
da marca Smith & Nephew, 20% da Biomet, 15 % DePuy, 10% Wright, 9% Zimmer, 7% Stryker e com
percentagens mais residuais Lafitt, Lima, Mba, B Braun, Link e Traiber. Na figura 1.2, estão
compiladas as percentagens das marcas mais utilizadas por componente da prótese do joelho.
Comparativamente, os valores entre componentes são muito homogéneos. Os três fabricantes com
maior cota fornecem mais de 65% dos implantes aplicados em Portugal. Com a fusão/associação
da Biomet com a Zimmer, este valor pode ser estimado em 75%, o que indica que estas empresas
tornam o setor quase impenetrável, dominando o mercado.
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Figura 1.2 - Percentagens dos fabricantes dos componentes dos implantes do joelho aplicados em
Portugal, no ano de 2013 e registradas no RPA.

Também a nível geográfico há um desequilíbrio muito evidente na localização dos fabricantes
de próteses do joelho, sendo os EUA o país com maior número de empresas, seguindo-se a França,
a Inglaterra e a Alemanha, figura 1.3. No anexo 1, foram compilados os fabricantes de implantes do
joelho referindo o país de origem.
Fabricantes de implantes do joelho por país

8
Outros países
21%

2
China
5%

4
Alemanha
5
11%
Inglaterra
13%

12
EUA
32%

7
França
18%

Figura 1.3 - Distribuição a nível geográfico dos fabricantes de implantes do joelho.

Nos EUA, o mercado das próteses da anca e joelho era de 6,7 mil milhões de dólares, dos
quais 61% do joelho (ONN, 2011). Segundo esta fonte, a venda de implantes do joelho não está
concentrada num único componente, como no caso da anca. As vendas distribuem-se do seguinte
modo: 39% para o componente femoral, 22% para o componente tibial, 17% para o espaçador
tibial, 9% para o componente patelar, 9% para outros (hastes, etc.) e 4% para próteses
unicompartimentais. Bebler (2018) refere que, nos EUA em 2010, 1,52% de indivíduos têm pelo
menos um implante do joelho, prevendo atingir 7,4 milhões em 2030. De acordo com o estudo do
grupo FREEDONIA (FreedoniaGroup, 2012) estimava-se que, nos EUA, a indústria de próteses
ortopédicas, em 2012, atingisse uma faturação anual de 22 mil milhões de dólares, sendo a grande
maioria próteses da anca e do joelho.
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Nos países da OCDE, realizam-se mais de 1,6 milhões de ATJ anualmente, e entre os anos
2000 e 2015 esse número quase duplicou (OECD, 2017), figura 1.4. Na mesma figura está também
patente a evolução para Portugal.

Figura 1.4 - Número de cirurgias de ATJ nos países da OCDE entre 2000 e 2015, adaptado (OECD, 2017).

Estima-se que parte destas cirurgias, entre 7% a 10%, são operações de revisão (Watters et
al., 2011). O número de implantes tem vindo a crescer e a estabilizar nos últimos anos, tornando
estes custos quase incomportáveis no contexto económico atual, caracterizado por reduções de
custos drásticas na área da saúde.
Um desafio adicional, atual e futuro, é fabricar estes produtos personalizados ao paciente. A
personalização justifica-se através de vários fatores: aumento da esperança de vida, aplicação a
uma faixa etária mais alargada (a pessoas cada vez mais novas e mais velhas), diversidade étnica
(com dimensões específicas dos ossos), estilo de vida e condições de uso a que as próteses serão
sujeitas, e a razão que leva à intervenção cirúrgica. Estas especificidades podem ser detetadas e
quantificadas de um modo muito exato devido aos meios de diagnóstico existentes como, por
exemplo, a tomografia computorizada. Estes meios produzem informação que pode ser tratada
com softwares específicos, através dos quais se concebem modelos físicos dos ossos com grande
grau de exatidão. Os modelos facilitam tanto a preparação da cirurgia como a seleção do implante.
Permitem, caso seja necessário, a produção não só de uma prótese personalizada, mas também
dos instrumentos cirúrgicos a utilizar, por exemplo, os gabaritos de corte. A personalização de
implantes reduz substancialmente a necessidade de intervenções de revisão, ou seja, de uma
segunda operação, devida à cedência ou desprendimento da prótese ou à rejeição pelo corpo
humano.
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A divulgação do conhecimento técnico ajuda no aparecimento de novas empresas. Deste
modo, estão reunidos os fatores que justificam um estudo mais pormenorizado, tanto na aplicação
como na conceção e produção dos implantes personalizados.

1.2 Definição do problema
Ora o processo produtivo que melhor se adapta à execução de séries singulares, com custos
mais reduzidos e com resposta relativamente rápida na obtenção do produto final, é a maquinagem
a alta velocidade. Existem outros processos igualmente eficazes, mas com um custo de produção
elevado para um número de peças reduzido ou singular.
A maquinagem de superfícies complexas com requisitos dimensionais e de acabamento
superficial elevados pode conduzir a tempos de maquinagem longos, se este processo não for
previamente otimizado. Logo, existe interesse em otimizar a maquinagem destes componentes,
através da sequência de operações, da seleção das trajetórias da ferramenta e do ajuste dos vários
parâmetros de maquinagem, de modo a obter as dimensões e rugosidades desejadas. Obviamente,
este processo pode ser feito caso a caso, mas seria mais demorado na obtenção dos componentes.
Por outro lado, se já houver uma estratégia com trajetórias e valores de parâmetros testados, o
processo será mais rápido. A execução de testes e a sua avaliação é um processo que se torna
complexo se se modificarem todos os parâmetros ou se se compararem resultados em superfícies
maquinadas com geometrias diferentes. Para facilitar esta tarefa, recorre-se a peças-teste
geometricamente representativas. Estas podem ser de vários tipos, consoante o seu objetivo seja
a comparação do desempenho de máquinas de CNC (diferentes) ou o ajustar das estratégias e dos
parâmetros de maquinagem. No caso em estudo, pretende-se realizar uma peça-teste com uma
geometria próxima da que será criada num produto final para simular e testar as variáveis
anteriormente referidas, figura 1.5.
As simulações em CAM são essenciais para testar as múltiplas estratégias e modificar os
parâmetros de maquinagem, fazendo uso dos modelos virtuais dos implantes, sendo estes já uma
necessidade atual. Após a simulação das trajetórias será necessário verificar experimentalmente os
resultados, nomeadamente, em termos de acabamento superficial. Os parâmetros ótimos são
depois aplicados no planeamento da maquinagem dos componentes a fabricar. Este conceito existe
noutros sectores como a indústria automóvel.
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Extração da geometria da
prótese para uma peça-teste

Espaçador

Aplicação dos resultados da
maquinagem da peça-teste no
componente final

Figura 1.5 - Representação simplificada do objetivo proposto,
adaptado (López de Lacalle et al., 2007) e (MedicalExpo, 2012).

É este o processo produtivo que irá ser abordado neste trabalho, mais concretamente, a
obtenção do componente de polietileno, através de maquinagem a alta velocidade, utilizando
ferramentas de corte convencionais. A maquinagem do polietileno não é problemática na
durabilidade das ferramentas, mas representa um desafio na fixação e manipulação da peça
durante o processo de fabrico devido às reduzidas dimensões e à sua fraca resistência mecânica,
deformando-se mesmo quando sujeita a forças de aperto baixas. Além disso, este componente é
composto por superfícies complexas e também necessita de operações de maquinagem em vários
planos, o que exige mais do que uma fixação. A obtenção destas superfícies com boa precisão
dimensional e com um acabamento superficial elevado foi desafiante.

1.3 Objetivos da tese
O objetivo geral desta tese foi produzir o espaçador tibial do implante do joelho através de
maquinagem de alta velocidade, visando a personalização do componente e recorrendo a
ferramentas convencionais. Desta forma, o presente estudo pretendeu:
I. Conceber, recorrendo a softwares de CAD e a técnicas de Engenharia Inversa, o
componente polimérico tibial (espaçador), parametrizando as várias superfícies
funcionais.
II. Identificar, na simulação da maquinagem, as possíveis trajetórias a utilizar nas
operações de desbaste, semiacabamento e acabamento das superfícies complexas do
espaçador e selecionar as ferramentas convencionais necessárias. Identificar as
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estratégias e os parâmetros de corte mais sensíveis na precisão dimensional e no tempo
consumido. Selecionar o conjunto de trajetórias e parâmetros a otimizar
experimentalmente.
III. Elaborar um plano de experiências que determine as estratégias e os parâmetros de
corte ótimos para as operações de acabamento das superfícies funcionais, tendo em
conta o acabamento superficial e a sua duração.
IV. Conceber uma peça-teste/padrão que agilize a realização dos ensaios e contenha as
principais superfícies complexas, otimizando a simulação da maquinagem e
posteriormente o seu fabrico e controle de qualidade.
V. Programar e simular os ensaios no software CAM, obtendo o programa pós processado
para o controlador na máquina CNC.
VI. Avaliar a qualidade obtida através de rugosimetria e microscopia ótica. Definir a
metodologia a associada à medição das variáveis de saída que caracterizam a qualidade
das superfícies geradas. Analisar os resultados, recorrendo a ferramentas de estatística.
VII. Aplicação, no fabrico de um espaçador por maquinagem a alta velocidade, das
estratégias e parâmetros de corte otimizados. Este objetivo envolve a definição da
sequência de operações de desbaste e acabamento das várias superfícies, os sistemas
de fixação necessários, a simulação da maquinagem num software CAM, comparando
dimensionalmente o resultado com o sólido pretendido, a obtenção do programa
pós-processado a introduzir na máquina e finalmente a maquinagem.
VIII. Verificar a qualidade do produto obtido, comparar os resultados alcançados com outros
métodos ou com o uso de ferramentas customizadas e identificar limitações das
ferramentas convencionais e da maquinagem a três eixos.

1.4 Metodologia
De uma forma geral, para cada peça-teste ou componente maquinado, houve necessidade
de executar o processo iterativo seguinte:
a. conceber/desenhar o componente, peça-teste e fixações do stock inicial em SolidWorks;
b. importar ficheiro para Mastercam (em formato Parasolid *.X_B ou *.X_T);
c. programar as trajetórias e parâmetros de corte;
d. simular maquinagem e obter os desvios dimensionais (comparação do resultado da
simulação com o sólido teórico, através de um ficheiro *.STL);
e. caso seja necessário, otimizar as operações e parâmetros - voltar ao passo c);
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f. obter o código em linguagem ISO;
g. inserir código na máquina CNC, fixar o bloco/barra de material inicial, estabelecer o
referencial da peça e executar a maquinagem;
h. avaliar a qualidade da peça-teste ou do componente final;
i. verificar se a qualidade obtida é a prevista, em caso negativo, voltar ao passo c) ou ao a).
Mais concretamente, na modelação do componente de polietileno, foi inicialmente utilizado
um scan 3D para captar as formas dos componentes das próteses existentes. Os dados obtidos
foram aproximados a superfícies parametrizáveis, utilizando o software RapidForm e,
posteriormente, modeladas com o SolidWorks 2016. Após análise, selecionaram-se as superfícies
funcionais mais importantes e os vários raios de concordância utilizados no contorno externo do
componente. Com essa informação concebeu-se uma peça-teste contendo os principais
pormenores geométricos do componente final, onde se otimiza o processo.
Numa primeira fase, simulou-se a maquinagem da peça-teste e testaram-se várias
estratégias de maquinagem, prevendo-se a precisão dimensional e comparando-a.
Numa segunda fase, após seleção das trajetórias a testar, foi elaborado um plano de ensaios,
utilizando o método de Taguchi. Nesse plano, inicialmente, testaram-se seis estratégias e
fizeram-se variar quatro parâmetros de maquinagem. Posteriormente, reduziram-se a três
estratégias e dois parâmetros.
Na fase final, testou-se a variação do parâmetro mais influente nas mesmas três estratégias.
Esta variável assumiu seis valores distintos. Todas as simulações foram realizadas e pós-processadas
com o Mastercam X6.
Após a maquinagem real, o acabamento das superfícies funcionais mais importantes, as
cavidades tibiais, foi aferido em quinze células (por cavidade). Para cada célula foram feitas duas
leituras em direções perpendiculares com um rugosímetro de contacto. Cada leitura tem um
comprimento de medição total, Lt, de 4,8mm e comprimento de cutoff, LC, de 0,8mm.
As médias de vários parâmetros da rugosidade foram calculadas e utilizadas para caraterizar,
quantitativamente, cada cavidade ou superfície. A partir dos resultados experimentais obtiveramse as equações que relacionam o parâmetro da rugosidade selecionado, por exemplo o Ra, com a
variável de entrada, por exemplo o ae (incremento lateral entre trajetórias sucessivas).
Qualitativamente, relacionaram-se as imagens das superfícies, obtidas por microscopia ótica,
com os valores atribuídos às variáveis de entrada, justificando a sua morfologia. Apurada a melhor
trajetória e os parâmetros ótimos, aplicaram-se esses resultados na execução do protótipo final. A
maquinagem do componente de polietileno obrigou à maquinagem em vários planos e a duas
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fixações distintas. Numa delas utilizou-se um eixo adicional para fazer a rotação da barra circular e
obter múltiplos planos de maquinagem e na última fixação separou-se a peça final do excesso de
material proveniente da barra. A peça final foi sujeita a controlo dimensional e de rugosidade.

1.5 Estrutura da tese
A tese é composta por seis capítulos. No primeiro é realizada uma introdução do tema e
motivações, no último são sintetizados os resultados e as conclusões, nos restantes capítulos, os
temas são abordados conforme a seguinte estrutura.
No Capítulo 2, apresenta-se o estado de arte de próteses do joelho e referem-se vários
trabalhos de investigação sobre implantes personalizados, considerando ainda as seguintes áreas:
 Articulação do joelho - anatomia e movimentos
 Artroplastia Total do Joelho - causas/patologias habituais, tipo de próteses e seus
componentes, materiais dos componentes, causas/análise de falha das próteses e
longevidade
 Processos de produção de espaçadores tibiais - limitações e características
 Personalização na ATJ - cirurgia, instrumentos e implantes
 Metodologia de validação de próteses
 Maquinagem a alta velocidade de superfícies complexas - métodos de otimização de
estratégias e parâmetros de corte, previsão da rugosidade e conceito de peça-teste/padrão
 Maquinagem do UHMWPE - principais dificuldades e problemas no corte e fixação das
peças
No Capítulo 3, modela-se e simula-se a maquinagem de um componente polimérico tibial.
Na modelação 3D destes componentes, recorre-se a técnicas de Engenharia Inversa para obter as
formas de espaçadores reais. Classificam-se as diferentes superfícies segundo a sua função e
geometria, avalia-se o acabamento das superfícies funcionais e parametrizam-se as cavidades
tibiais e os contornos das superfícies laterais. Verificam-se as habituais dimensões do componente
em causa. O sólido modelado é importado para o software de CAM. Na simulação da maquinagem,
tendo em conta as restrições das formas e das possíveis colisões ou interferências, selecionam-se
as dimensões e a configuração de cada ferramenta de corte. A seleção é realizada de acordo com o
material a maquinar, o polietileno. Simulam-se várias estratégias e parâmetros de corte para cada
superfície, estudando-se o seu impacto no tempo de execução. Prevê-se a precisão dimensional
alcançada em cada operação. Por último, definem-se as operações que necessitam de otimização
experimental.
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No Capítulo 4, definem-se os objetivos a atingir com a elaboração das experiências,
estabelece-se e executa-se o plano de ensaios de otimização da rugosidade das cavidades tibiais.
Nas etapas intermédias, identificam-se, na maquinagem a alta velocidade, as variáveis de entrada
influentes na obtenção de superfícies com baixa rugosidade, selecionando-se as que são
controláveis. Restringe-se este grupo para evitar um plano de testes longo e complexo de analisar.
Englobam-se os fatores mais significativos, tendo em atenção o domínio de simulação do capítulo
anterior. Define-se, para cada fator, o número de níveis e o seu valor. Através do método de Taguchi
estabelece-se um plano de experiências que contem duas fases. A primeira analisa a influência de
quatro fatores na rugosidade das cavidades, em seis estratégias. Uma vez ordenado o grau de
importância dos fatores, apuram-se as três trajetórias a passar à fase seguinte. A segunda fase
estuda os dois fatores mais importantes da etapa anterior e estabelece os novos níveis ótimos. Os
ensaios experimentais das duas fases maquinam a mesma peça padrão. Propõe-se uma
metodologia para avaliar a qualidade superficial das cavidades, determinando-se a sua precisão.
Apresentam-se os resultados das duas fases de testes e dos ensaios de confirmação. Na última
etapa confirmam-se os níveis ótimos de cada fator e modela-se a evolução da rugosidade com o
fator mais influente. Complementa-se a informação quantitativa da rugosidade com a morfologia
da superfície das cavidades recorrendo a microscopia ótica com aquisição de imagem digital.
No Capítulo 5, utiliza-se a estratégia mais promissora e aplicam-se os parâmetros otimizados
na produção de uma peça final. Simula-se toda a maquinagem do componente de polietileno
empregando, desta vez, um eixo adicional na máquina CNC e um stock inicial cilíndrico. Numa
segunda fixação, liberta-se a peça final das ligações laterais à barra inicial, realizando simples
operações de contorno. Verificada a programação de todas as operações, executa-se a
maquinagem e avalia-se a precisão dimensional do componente polimérico final.
No Capítulo 6, são apresentadas as conclusões do estudo, assim como as suas contribuições
para o desenvolvimento do conhecimento científico. A finalizar, são indicadas algumas direções
para pesquisa futura.
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2 Revisão Bibliográfica: ATJ e processos de
fabrico associados
Neste capítulo apresenta-se o estado da arte sobre a artroplastia total do joelho (ATJ), com uma
breve descrição da sua anatomia e funcionamento (introduzindo a respetiva nomenclatura),
referindo as patologias mais comuns que conduzem a uma ATJ. São descritos os tipos de próteses e
seus componentes, os materiais utilizados em cada componente, as principais causas de falha da
prótese, a conceção e análise de desempenho da prótese do joelho, a personalização de implantes,
as técnicas de fabrico utilizadas e a validação de implantes. Aborda-se ainda a maquinagem de
superfícies complexas (otimização de estratégias e parâmetros de corte), a utilização de
peças-teste, a previsão da rugosidade e as particularidades na maquinagem do UHMWPE.

2.1 Articulação do joelho
A articulação do joelho tem uma importância vital na locomoção do ser humano. A esperança
de vida tem aumentado nas últimas décadas, resultado de cuidados de saúde mais eficientes.
Contudo, algumas partes do nosso corpo degradam-se com o aumentar da idade ou devido a
acidentes, não conseguindo recuperar esses danos de forma natural. As articulações da anca e do
joelho são um exemplo disso. Através de intervenções externas, consegue-se reparar grande parte
dos danos e devolver aos pacientes, a sua mobilidade. A artroplastia total do joelho é uma cirurgia
que substitui a articulação por uma prótese. Este tipo de operação é realizado em várias
circunstâncias, num campo etário cada vez mais alargado e numa população muito heterogénea.
Para se conseguir melhorar o desempenho das próteses é necessário conhecer bem a articulação
que se pretende substituir. Através de uma breve descrição da anatomia do joelho humano é
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possível ter uma noção sobre as formas dos ossos nas interfaces, como se interligam, qual a função
de cada um, quais as ligações aos tecidos moles adjacentes e como se obtêm os movimentos
naturais da articulação. A intervenção externa vai tentar replicar o comportamento natural do
joelho, preservando ao máximo a parte sã de tecidos e ossos.

2.1.1 Planos de Referência
Na descrição dos vários componentes do joelho são utilizados alguns termos relativos a planos
e eixos de referência que servem para os localizar espacialmente. Os planos anatómicos de referência
ou cardinais, são 3 planos ortogonais. Cada um divide o corpo humano em metades de massa igual,
tendo como interceção o centro de massa do corpo. O corpo divide-se verticalmente nas metades
esquerda e direita e o plano que o faz designa-se por Plano Sagital. Verticalmente, ainda é possível
dividir em metades anterior e posterior, sendo a divisão feita pelo Plano Frontal. Horizontalmente, o
corpo divide-se através do Plano Transversal, nas metades inferior e superior, figura 2.1. Além dos
planos de referência, existem 3 eixos de referência: eixo médio-lateral, eixo anterior-posterior e eixo
longitudinal, respetivamente, perpendiculares aos planos sagital, frontal e transversal. Utiliza-se
vulgarmente uma terminologia de comparação inter-relação para posicionar segmentos anatómicos
entre si. Desta terminologia fazem parte os vocábulos: superior (mais próximo da cabeça), inferior
(mais afastado da cabeça), anterior (que está mais à frente), posterior (que está mais atrás), medial
(mais próximo do meio), lateral (mais afastado do meio), proximal (mais próximo do tronco), distal
(mais afastado do tronco) (Silva, 2010). Estes termos estão ilustrados na figura 2.1.

Plano

Plano

Frontal

Sagital

Plano
Transversal

Figura 2.1 - Planos anatómicos do corpo humano e terminologia de comparação e inter-relação,
adaptado (Silva, 2010).
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2.1.2 Anatomia do Joelho
Para uma contextualização e compreensão das próximas secções é necessário conhecer
alguma terminologia e funções relativas ao joelho, destacando e enfatizando a parte óssea com a
sua geometria e particularidades.
Uma articulação permite a união e a movimentação entre ossos adjacentes através de tecidos
flexíveis. Os movimentos da articulação são conseguidos, principalmente, através dos músculos
associados aos ossos, apesar destes estarem unidos entre si por ligamentos. Os ligamentos e os
tecidos moles possibilitam a ligação dos ossos no esqueleto humano transmitindo tensões elásticas.
O joelho é a articulação entre os ossos da coxa (fémur) e da perna (tíbia). A articulação do
joelho envolve 3 ossos: fémur, tíbia e patela (rótula). As articulações são compostas por várias
estruturas revestidas de cartilagem. O joelho é a maior das articulações sinoviais do corpo humano,
é também uma das mais complexas, envolvendo 14 músculos. Em termos de função, permite os
movimentos de uma articulação do tipo gínglimo (flexão, extensão) e também um certo grau de
rotação. Os côndilos femorais articulam-se com os da tíbia e a face patelar recebe a patela quando
a perna está fletida (Silva, 2010).
I. Fémur
O fémur é o osso mais longo, mais volumoso e pesado do corpo, constituindo por si só
o esqueleto da coxa. O fémur é composto pela diáfise (corpo) e por duas epífises
(extremidades), uma superior e outra inferior, figura 2.2 a) e b). A extremidade superior
(epífise proximal) faz parte da articulação da anca. A extremidade inferior (epífise distal)
pertence à articulação do joelho e apresenta uma superfície articular, a tróclea femoral na
qual se identificam: côndilos lateral (externo) e medial (interno), fossa inter-condilar, face
patelar e epicôndilos lateral e medial (Carvalho, 2008), figura 2.2 c).
Na posição anatómica, os dois côndilos do fémur encontram-se no mesmo plano
horizontal. Os côndilos femorais são convexos tanto longitudinal quanto transversalmente,
e são conectados anteriormente pela superfície patelar e separados distal e posteriormente
pela chanfradura inter-condiliana. Estes côndilos articulam-se com os côndilos tibiais, com
uma ligeira concavidade, sendo que o côndilo tibial externo é convexo anterior e
posteriormente (Carvalho, 2008).
A congruência destas articulações é levemente aumentada pela eminência
inter-condiliana da tíbia e pelos meniscos (cartilagens semilunares) interno e externo, em
forma de cunha. A superfície articular longitudinal dos côndilos femorais possui
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aproximadamente o dobro do comprimento da superfície dos côndilos da tíbia, por isso os
movimentos de flexão e extensão do joelho não são apenas de rolamento ou dobradiça,
sendo ao mesmo tempo de deslizamento e rotação (Carvalho, 2008).
Fossa trocantérica
Trocanter maior

Colo do fémur Fóvea da cabeça
do fémur

Cabeça do fémur
Fóvea da cabeça
do fémur

Cabeça do fémur

a)

b)

Colo do fémur
Linha intertrocantérica

Colo do fémur
Trocanter menor

Trocanter menor

Linha pectínea

Face articular superior

Trocanter maior

Tubérculo
quadrado
Crista
intertrocantérica
(Trocanter
terceiro)
Tuberosidade
glútea

Côndilo
medial

Tuberosidade
da tíbia
Corpo da
tíbia

Margem
anterior

Margem
medial

Face lateral

Lábio
lateral Linha
Lábio aspera
medial

Corpo do fémur

d)

Côndilo
lateral

Área intercondilar anterior
Face articular
superior

Face medial

Margem
interóssea

Corpo da
tíbia

Linha supracondilar
lateral
Linha supracondilar
medial
Tubérculo do adutor

Epicôndilo lateral

Tubérculo do
adutor

Face poplítea

Epicôndilo lateral

Face patelar

Côndilo medial
Linha intercondilar

Face articular do
maléolo medial

Côndilo lateral
Fossa intercondilar
Área intercondilar anterior

c)
Epicôndilo lateral

Epicôndilo medial

Côndilo lateral

Côndilo medial

e)

Tuberosidade da tíbia
Tubérculo intercondilar
lateral
Côndilo lateral

Côndilo medial

Cabeça da
fíbula
Articulação
tibiofibular

Tubérculo intercondilar medial

Fossa intercondilar

f)

Maléolo
medial

Face articular inferior

Epicôndilo medial
Face patelar

Incisura
fibular

Base da patela

Face anterior

Ápice da patela

Área intercondilar posterior
Base da patela

Face
articular

Ápice da patela

Figura 2.2 - Fémur: a) vista anterior, b) posterior, c) extremidade distal (vista inferior); d) tíbia (vista
anterior), e) tíbia e perónio ou fíbula (vista superior) e f) rótula ou patela (vista anterior e vista posterior),
adaptado (Putz et al., 2000).
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II. Tíbia
A tíbia é o segundo maior osso do corpo que suporta peso. Está localizada na zona
interna da perna, quase paralela ao perónio ou fíbula e é composta por duas extremidades e
um corpo, figura 2.2 d). A extremidade proximal da tíbia é volumosa porque os seus côndilos,
interno e externo, articulam-se com os grandes côndilos do fémur. A face superior da tíbia é
plana, formando o prato tibial, que consiste em côndilos interno e externo da tíbia e numa
eminência inter-condiliana (Carvalho, 2008), figura 2.2 e).
III. Rótula
A patela ou rótula é, habitualmente, denominada o maior osso sesamoide e está
localizado na face anterior do joelho. Ela é composta por uma camada lisa (cartilagem articular)
no lado inferior que lhe permite deslizar facilmente. Os côndilos do fémur articulam-se com os
côndilos da tíbia para formarem a articulação do joelho. Anteriormente, os côndilos do fémur
articulam-se com a patela num encaixe denominado de encaixe femoral, que também é
coberto por cartilagem articular. A forma como os côndilos se tornam progressivamente rasos,
à medida que são observados da frente para trás, é um fator importante no mecanismo da
articulação (Silva, 2010).
A rótula apresenta duas faces, dois bordos, uma base e um vértice, figura 2.2 f). A face
anterior apresenta estrias verticais paralelas e numerosos orifícios vasculares (Silva, 2004). Nos
seus bordos inserem-se os músculos vastos e as asas da rótula. A sua base dá inserção ao
tendão do quadricípite crural. O vértice ou bico (ápex ou ápice da patela), direcionado para
baixo, dá inserção ao ligamento rotuliano. O tendão patelar liga o fundo da patela com o topo
da tíbia. Os músculos do quadricípite endireitam o joelho, puxando o tendão patelar pela
patela. O vasto medial puxa a patela medialmente e o vasto lateral fá-lo lateralmente. A patela
também funciona como alavanca adicional para o músculo quadricípite femoral (Carvalho,
2008).

2.1.3 Ligações do Joelho
Do ponto de vista funcional, o joelho é dividido em três regiões: a articulação fémur-patelar,
a articulação menisco-femoral e a articulação menisco-tibial. Os meniscos agem como corpos
articulares móveis e possibilitam uma melhor transposição do esforço para os côndilos da tíbia. As
superfícies ósseas são recobertas por cartilagem articular (camada macia, aderente e muito
lubrificada, promovendo atrito muito baixo) e unidas por ligamentos revestidos por membrana
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sinovial. Os ossos numa articulação sinovial, como por exemplo a do joelho, encontram-se ligados
através de uma cápsula articular de formato tubular que acondiciona as superfícies articulares e que
confina a cavidade da articulação. Esta cápsula é internamente formada por uma membrana sinovial
que acomoda o líquido sinovial, reduzindo o atrito (Carvalho, 2008).
O joelho possui sete ligamentos que têm funções diferentes, mas todos contribuem de forma
específica no movimento e na estabilização desta articulação. Os ligamentos cruzados controlam e
estabilizam o joelho durante os movimentos de flexão e extensão e são os únicos que se situam no
interior da cápsula articular. O ligamento cruzado anterior limita o deslizamento anterior da tíbia em
relação ao fémur e o posterior limita o deslizamento posterior. O ligamento patelar auxilia no
mecanismo de alavanca da patela e também funciona como uma espécie de tampão para os côndilos
femorais. O ligamento colateral medial ou colateral tibial protege a parte medial do joelho de ser
aberto por uma força aplicada nas laterais do joelho (joelho valgo). O ligamento colateral lateral
protege as laterais do joelho de uma força fletora interior (joelho varo). O ligamento poplíteo oblíquo
fortalece a parte de trás da cápsula e o poplíteo arqueado fortalece o joelho posterior e lateralmente.
Na figura 2.3 destacam-se, em várias vistas, os ligamentos mencionados.
Os meniscos da articulação do joelho, placas semilunares de fibrocartilagem, situadas na face
articular da tíbia, têm como função proteger a cartilagem, atuando como absorventes de choque,
ajudando na congruência, na estabilidade e na irrigação articular, figura 2.3 d). As superfícies
articulares tibiais estão longe de serem congruentes com os côndilos femorais, mas o efeito desta
incongruência é diminuído pela interposição do menisco (Completo, 2006). A perda de parte do
menisco pode não afetar o funcionamento articular, mas uma lesão importante pode levar a um
aumento da degeneração articular, proporcionando uma artrose precoce.
Dependendo do tipo de prótese utilizada na artroplastia do joelho algumas destas estruturas
podem ser sacrificadas como, por exemplo, os ligamentos cruzados quando se utilizam próteses
posteriormente estabilizadas.
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b)

a)

c)

d)

Figura 2.3 - Ligamentos da articulação do joelho: a) vista medial, b) vista posterior, c) vista anterior e
d) vista superior com representação de meniscos, adaptado (Putz e Pabst, 2000).

2.1.4 Movimentos do joelho
Os movimentos realizados por esta articulação são essencialmente de flexão e extensão,
existindo ainda os movimentos de rotação medial e lateral, figura 2.4. O movimento no joelho
ocorre simultaneamente em 3 planos, mas é no plano sagital que os movimentos têm uma maior
amplitude, sendo os principais a flexão e a extensão. No cálculo das velocidades e acelerações e
inserindo as condições de carga, obtêm-se as forças, os momentos e as tensões resultantes em
determinadas zonas, como por exemplo, nos côndilos femorais e tibiais (Silva, 2010). As condições
normalmente utilizadas são as do ciclo de marcha que é o tipo de movimento mais natural da
articulação do joelho. Estes dados são importantes e habitualmente utilizados nas simulações por
elementos finitos no cálculo das zonas mais solicitadas das próteses do joelho, fornecendo o padrão
de tensões nas superfícies de contacto, como efetuado no estudo de Georgeanu e MD (2006).
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Eixo longitudinal

Eixo
transversal

Rotação
lateral

Extensão
Flexão

Rotação medial

a)

b)

Figura 2.4 - Movimento do joelho: a) no plano sagital e b) no plano transversal (Putz et al., 2000).

No movimento do joelho existem duas interfaces articulares, a primeira ocorre entre os
côndilos femorais e tibiais, verificando-se deslocação essencialmente no plano sagital, sendo mais
reduzida nos planos frontal e transversal. A segunda interface existe entre a fossa intercondiliana
e a patela, ocorrendo movimento nos planos frontal e transversal simultaneamente, sendo maior
neste último (Silva, 2010).
I. Movimento articular fémur-tíbia
Na interface articular fémur-tíbia, Gunston (1971) descreveu o movimento do joelho
durante a flexão como rotação em torno de uma «via policêntrica». Gunston reconheceu
que, durante a flexão, o fémur rola e desliza para trás, através dos côndilos tibiais, em torno
de sucessivos centros instantâneos de rotação, figura 2.5. O movimento combinado de
rotação e deslizamento nestas superfícies articulares ocorre porque o eixo de rotação não é
um eixo fixo, movendo-se ao longo da trajetória. A zona de contacto entre os côndilos
femorais e tibiais, no processo de extensão-flexão, vai-se movendo da zona anterior para a
parte posterior. O mesmo acontece com o eixo de rotação instantâneo. Este facto deve-se à
configuração anatómica dos côndilos. Este movimento não é apenas de charneira simples,
mas sim helicoidal porque o côndilo medial é mais longo que o lateral, resultando uma
rotação externa da tíbia durante o movimento de flexão-extensão e de rotação interna
durante a extensão-flexão (Completo, 2006). Peterson et al. (1975) resumem os tipos de
próteses baseadas no joelho policêntrico que estavam disponíveis, à época, em empresas de
implantes como a Howmedica e a DePuy.
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Centros instantâneos de rotação

Flexão

Figura 2.5 - Centros instantâneos de rotação durante a flexão da articulação natural do joelho, adaptado
(Kurtz, 2016c).

II. Movimento articular patela-fémur
Na interface articular patela-fémur existe um movimento de deslizamento. A patela
desliza entre os côndilos femorais cerca de 70 mm, tendo áreas de contacto diferentes. Em
movimentos além de 90 graus de flexão, a patela roda externamente, articulando-se apenas
a face femoral medial. Na flexão total do joelho, a rótula entra na fossa inter-condiliana
(Completo, 2006).
Os fatores que influenciam as forças resultantes na articulação do joelho são: o peso, a ação
muscular, a resistência dos tecidos moles, as cargas externas, a atividade física e o estado da
articulação. No estudo de Completo (2006) sobre a obtenção das forças máximas atingidas durante
o ciclo de marcha concluiu-se que o menisco transmite cerca de 70% da carga à tíbia, protegendo
a superfície articular.
A forma concordante dos ossos, os meniscos, os ligamentos, a cápsula articular e os músculos
em torno do joelho permitem que haja uma grande estabilidade desta articulação, função essencial.
O fémur e a tíbia têm extremidades compostas por uma camada fina de osso compacto contendo
osso esponjoso. As zonas de contacto entre ossos consistem, normalmente, em extremidades com
uma forma mais larga do que o próprio corpo, de modo a que a superfície de contacto seja maior,
favorecendo uma maior capacidade de distribuição de tensões. A forma das extremidades em
contacto permite uma geometria compatível, ou seja, há uma concordância de formas que é
aumentada pelos tecidos moles (Completo, 2006). As próteses do joelho obrigam ao corte de parte
destas extremidades para a colocação dos implantes femoral e tibial, conforme se explica na
subsecção seguinte.
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2.2 Artroplastia Total do Joelho
A articulação do joelho tem uma importância vital na locomoção e na sustentação do peso
do corpo e está sujeita a cargas elevadas, que podem ter uma intensidade de algumas vezes o peso
da pessoa. As articulações são compostas por várias estruturas revestidas de cartilagem que se
desgastam, ao longo do tempo, provocando dor e deformação óssea. Esta patologia designa-se por
osteoartrite, que resulta da degradação das cartilagens, que, além da dor, provoca inchamento e
perda de mobilidade. Estes sintomas são causados pelo aumento do coeficiente de atrito entre as
partes ósseas. Esta doença pode ser causada por lesão articular ou peso corporal, e, normalmente,
acontece depois dos 50 anos. A inflamação dos tecidos conjuntivos (como as membranas sinoviais)
pode levar à destruição da cartilagem designando-se por artrite reumatoide. A osteoartrite é uma
das principais causas que levam a que se faça a artroplastia total do joelho (ATJ). Outros problemas
como a osteoporose, o cancro, a degeneração de tecidos, o desgaste das superfícies articulares,
traumas (ferimentos devido ao modo de vida, ex. acidentes rodoviários), as inflamações e os
defeitos congénitos podem exigir também uma artroplastia.
Esta operação foi desenvolvida na década de 1970, principalmente, nos centros cirúrgicos da
América do Norte (Robinson, 2005, Kurtz, 2016b). A ATJ consiste em substituir parte da articulação
por uma articulação artificial, designada por implante ou prótese, para que esta fique funcional e a
dor desapareça. Existem vários tipos ou modelos de próteses, podendo ainda ser total ou parcial.
A seleção do modelo depende de: desgaste da articulação, doença, idade, atividade física do
paciente e, fundamentalmente, experiência e preferência do cirurgião (Albertoni e Faloppa, 2011).
Na ATJ, a parte femoral é substituída por um componente femoral (normalmente constituído
por uma liga metálica, muito resistente), por um componente tibial (normalmente também
metálico), por um componente a separar os dois últimos (vulgarmente de polietileno - um tipo de
plástico muito resistente) e por um componente patelar (também de polietileno). O componente
femoral substitui parte da extremidade distal do fémur, os côndilos. O componente tibial substitui
o topo da tíbia e serve de suporte ao componente que se vai situar entre estes dois, designado por
espaçador (insert), e preenche o espaço correspondente aos côndilos tibiais e meniscos. O
componente patelar substitui a parte posterior da patela. Os componentes femoral, tibial e patelar
podem ser fixados com ou sem cimento cirúrgico (Albertoni et al., 2011), figura 2.6.
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Componente
Femoral

Espaçador
UHMWPE

Componente
Patelar

Componente Tibial

Figura 2.6 - Componentes constituintes de uma prótese aplicada numa ATJ, adaptado (Kurtz, 2016c,
Albertoni et al., 2011).

Esta cirurgia consiste em efetuar uma via de acesso (incisão ou corte cirúrgico),
normalmente, na parte frontal do joelho. A abertura de músculos e tendões permite o acesso ao
interior da articulação do joelho. De seguida, faz-se a preparação do fémur, da tíbia e da patela,
retirando-se a parte óssea danificada e colocando a prótese, figura 2.7. Os procedimentos deste
tipo de cirurgia podem ser visionados nos vídeos do Grupo de Aperfeiçoamento em Joelho (G.A.J.,
2008a, G.A.J., 2008b) e de Coretti e Labajos (2009).
Como foi anteriormente dito, existem dois grandes grupos ou tipos de implantes do joelho:
cimentados e não cimentados, ou uma combinação destes dois. Em Portugal, segundo o relatório
do ano de 2013 do RPA (Tapadinhas et al., 2014), 98% são do tipo cimentados. A patela é
normalmente cimentada (cimento de epóxido). Uma prótese que não é cimentada tem uma fina
malha de furos na sua superfície de contacto, permitindo que o osso cresça e se introduza no seu
interior, fixando-se. Adicionalmente, os componentes femoral e tibial também podem ser fixados
por parafusos.A escolha entre um implante cimentado, ou não, é feita pelo cirurgião, que se baseia
na sua experiência, na idade e no tipo de vida do paciente.
Em caso de desgaste excessivo, inflamação ou desprendimento da prótese da parte óssea, é
necessário reoperar, operação designada como cirurgia de revisão. Nessa operação, o espaçador
pode ser o único a ser substituído, se o desgaste do plástico for excessivo e os restantes
componentes estiverem em bom estado.
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Figura 2.7 - Preparação das superfícies ósseas e colocação dos implantes da prótese, inserção do
espaçador e acoplamento final radiografado de lado e de frente, adaptado (HealthPages, 2012).

Cada modelo de prótese tem associados instrumentos e acessórios cirúrgicos próprios,
desenvolvidos pelo fabricante e organizados, em tabuleiros, pelo uso na aplicação de cada
componente, figura 2.8.
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a)

b)

d)

c)

Figura 2.8 - Instrumentos e acessórios cirúrgicos da ATJ divididos em tabuleiros: a) preparação do fémur,
b) componentes femorais de teste, c) preparação da tíbia e componentes de teste e d) preparação da
patela e uso geral, adaptado (Smith&Nephew, 2016).

Na ATJ, a principal dificuldade é o correto posicionamento dos implantes, em especial o
componente femoral, que, caso não seja alcançado, pode a longo prazo originar vários problemas,
inclusive o desprendimento dos implantes. A máxima cobertura do implante pela superfície óssea
minimiza a tensão aplicada na interface osso-implante (TOTH-TASCAU et al., 2010), por isso a
correta seleção do modelo e do tamanho da prótese é essencial. Atualmente, existem muitos tipos
e modelos de próteses de joelho no mercado. A prótese é selecionada, pelo cirurgião, para cada
paciente, dependendo das suas necessidades individuais.

2.2.1 Tipos de implantes
Os implantes aplicados no joelho podem assumir várias configurações de acordo com
diferentes tipos de doenças e conforme a zona afetada. A evolução das próteses do joelho tem
permitido cada vez mais preservar a quantidade de osso a cortar, diminuindo o teor invasivo da
operação. Atualmente, na artroplastia do joelho, existem vários grupos de próteses e dentro destes
são vários os modelos. Genericamente, as ATJ podem ser classificadas em primárias e de revisão,
conforme se trate da primeira cirurgia ou uma segunda intervenção. São também classificadas
como parciais e totais, conforme as zonas da articulação que substituem. A classificação também
tem em consideração os graus de liberdade que a prótese restringe. Quanto aos diferentes designs,
presentes no mercado, essencialmente, seguem duas abordagens originadas nos anos 70 e que
ainda hoje são utilizadas: a anatómica e a funcional (Robinson, 2005). Na anatómica, a sua forma
permite a preservação de todos, ou da maior parte, dos tecidos moles do joelho natural, ou seja,
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dos ligamentos cruzados anteriores e posteriores. Nos designs funcionais utilizam-se superfícies
não anatómicas que procuram maximizar a área de contacto, diminuindo as tensões no espaçador
de polietileno.
I. Próteses unicompartimentais
As próteses parciais do joelho, também são designadas de unicompartimentais,
substituem apenas o compartimento que se encontra danificado, côndilo externo ou interno,
figura 2.9 a). É uma opção para alguns pacientes que apresentam artrite leve, confinada a
um dos côndilos do joelho, e com um ligamento anterior cruzado saudável ou em casos de
osteonecrose (Completo, 2006). Estes tipos de prótese são não-constritas.
II. Próteses bicompartimentais
Se ambos os côndilos do joelho estiverem doentes, mas a patela permanecer intacta,
o cirurgião pode realizar uma ATJ bicondilar, também referida como bicompartimental,
podendo ou não preservar o ligamento cruzado anterior.
III. Próteses fémur-patelares
As próteses fémur-patelares substituem apenas a superfície articular entre o fémur e
a patela, figura 2.9 b). Estes modelos tentam preservar ao máximo a parte óssea saudável.
IV. Próteses tricompartimentais
Na ATJ tricompartimental substitui-se, além dos dois côndilos, parte da patela por um
implante patelar. A prótese tricompartimental é constituída pelo componente femoral
(metálico, podendo em alguns modelos ser recoberto por um material cerâmico), pelo prato
tibial metálico (fixo à tíbia), pela interface entre estes dois componentes, designada como
espaçador polimérico, e pelo componente patelar, figura 2.9 c) e d).
Estas próteses totais subdividem-se em três tipos: uma com preservação de ambos os
ligamentos cruzados, uma com conservação do ligamento cruzado posterior e outra
estabilizada posteriormente para substituição dos ligamentos cruzados anteriores
(Completo, 2006). Estas próteses permitem rolamento, deslizamento e rotação tibial.
A norma ASTM F2083 - 08e1, Especificação Padrão para Prótese Total de Joelho (ASTM),
classifica também as próteses em três tipos conforme o grau de restrição de movimentos (graus de
liberdade):
a. o primeiro tipo é considerado restritivo, pois impede o deslocamento da prótese em
mais de um plano anatómico e é constituído por um componente único e flexível ou
mais de um componente ligados entre si, figura 2.9 f);
b. o segundo tipo é uma prótese semirestritiva, que limita a translação ou rotação, ou
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ambas, da prótese em um ou mais planos, através da geometria das suas superfícies
de articulação, figura 2.9 d). Não existe ligação entre os componentes;
c. o terceiro tipo é uma prótese não restritiva que limita minimamente o movimento da
prótese em um ou mais planos, figura 2.9 c). Os seus componentes não têm ligações
entre si.

b)
a)

Componente
femoral
Componente de
polietileno com
estabilização
posterior

Componente
femoral

Espaçador
Componente
tibial
c)

Componente
tibial
d)

c)

f)
e)

Espaçador
móvel

g)
Figura 2.9 – Diversos modelos de implantes do joelho: a) parcial unicompartiental, b) fémur-patelar, c)
totais de deslizamento de prato fixo, d) totais semirestritivas, e) totais de deslizamento com prato
móvel, f) charneira e g) de revisão, adaptado (MedicalExpo, 2012).

Em relação às próteses semiconstritas e constritas, ponto b, destacam-se as próteses de
restrição varo-valgo, que podem ter uma ligação rígida, designadas por próteses de charneira, ou
sem ligação rígida, designando-se assim por próteses de deslizamento super estabilizadas com
elevada constrição condilar. Neste último caso, existe uma elevação da parte central do
componente de polietileno que encaixa no rasgo existente no componente femoral, impedindo o
deslocamento na direção medial-lateral e a rotação varo-valgo (Completo, 2006). As próteses
estabilizadas posteriormente (PS) são as mais utilizadas e foram clinicamente introduzidas em 1978
(Insall et al., 1982). Neste design, o batente vertical do componente tibial, assinalado na figura 2.9
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d), entra em contato com uma came horizontal quando o joelho está fletido e sob carga, por
exemplo, durante a subida de escadas ou levantando-se de uma cadeira.
As prótese PS existem em modelos com o espaçador tibial fixo ou móvel e a sua evolução é
analisada e comparada por Graves et al. (2014). Este design resultou em melhorias essenciais nas
capacidades funcionais dos pacientes. A média de amplitude de movimento pós-operatória para o
design PS foi de 115° (Insall et al., 1982), enquanto com o anterior, não estabilizado, a amplitude
média de movimento era 90° (Insall et al., 1979).
A prótese condilar total do joelho é considerada por muitos pesquisadores e cirurgiões
ortopédicos como uma referência na primeira geração de designs de joelho, tendo excelentes
resultados clínicos (Borden et al., 1982, Aglietti e Rinonapoli, 1984). A evolução do design deste
tipo de prótese foi considerável, tendo-se refletido sobretudo na satisfação do paciente. Indelli et
al. (2016) comparam os resultados de duas próteses PS fixas evolutivas do mesmo fabricante,
separadas por treze anos (1996 e 2009), e concluíram que o novo modelo permitiu um melhor
desempenho. Contudo, não conseguiu, objetivamente, melhores resultados clínicos em termos de
longevidade e capacidade de retenção.
As próteses de revisão, figura 2.9 g), são implementadas no osso do paciente após a remoção
do implante que falhou. A escolha do implante (dimensões das hastes) é ditada pela extensão do
osso danificado e pela destruição dos tecidos moles. Os autores TOTH-TASCAU et al. (2010)
apresentam modelos de prótese total do joelho e de prótese de revisão. Fazem uma comparação
dos modelos propostos relativamente às formas (geometria), materiais, funções, vantagens e
desvantagens e consequências relativamente à perda de massa óssea.
As próteses totais do joelho são ainda classificadas quanto ao tipo de movimento do
espaçador no prato tibial, podendo ser fixas ou móveis. Nas fixas, o espaçador encaixa no prato
tibial, não permitindo qualquer movimento entre os dois componentes. Nas móveis, o espaçador
desliza ou gira sobre o prato tibial.
I. Prótese total fixa
O espaçador tibial faz a transferência de carga para o fémur através do prato tibial
metálico, onde está encaixado inferiormente. Inicialmente, o componente de polietileno
encaixava diretamente na tíbia, contudo a integridade da interface cimento-prótese foi
melhorada utilizando pratos tibiais metálicos. Mais tarde, as análises de elementos finitos
demonstraram que havia o benefício teórico de diminuir as tensões no cimento e no osso
subcondral (Lewis et al., 1982, Bartel et al., 1982). Contudo, Cheng et al. (2011) após
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discutirem as vantagens e desvantagens do uso do prato tibial metálico, concluíram não
haver evidências claras em qualquer um dos sentidos.
As próteses totais de prato fixo são as mais utilizadas na ATJ. Os resultados clínicos da
prótese condilar total fixa, quando comparados os resultados de designs prévios de outras
próteses de joelho, são notáveis. O primeiro grupo de pacientes implantados com o joelho
condilar total, entre março de 1974 e dezembro de 1977, foi acompanhado durante 20 anos
(Scuderi et al., 1989, Ranawat et al., 1993, Rodriguez et al., 2001, Vince et al., 1989). Ranawat
et al. (1993) relataram uma longevidade de 91-94% aos 15 anos.
II. Próteses totais móveis
Em próteses móveis, o espaçador de UHMWPE articula-se, superiormente, contra um
componente femoral polido e, inferiormente, contra um prato tibial de metal polido. As
próteses móveis do joelho dividem-se em dois tipos de designs, um em que o espaçador de
UHMWPE roda segundo um pino central, permitindo movimentos giratórios de pequena
amplitude (a solução mais utilizada), figura 2.9 e), e no segundo tipo, o espaçador está
dividido em dois componentes condilares individuais que deslizam segundo duas ranhuras
do prato tibial, dispostas segundo a direção anterior-posterior. Este último design teve
origem numa prótese unicompartimental.
As próteses totais móveis de deslizamento permitem que o componente polietileno se
mova imitando o menisco na situação natural, mantendo uma boa área de contacto durante
toda a amplitude de flexão. Este tipo de prótese pretende minimizar o desgaste, a
deformação e as tensões verificadas no componente de polietileno, permitindo uma
cinemática próxima do natural, e reduzindo as complicações específicas dos tipos de luxação
fémur-tibial anterior-posterior e de luxação rotatória do disco móvel.
Em vários estudos (Buechel et al., 2001, Buechel et al., 2002, Buechel, 2002), os
autores relatam excelentes resultados após 20 anos de acompanhamento das próteses
móveis LCS (Low Contact Stress). Este tipo de design tem como objetivo a redução das
tensões de contacto nas superfícies da articulação através da maior congruência entre os
componentes femoral e tibial. Esta congruência obteve-se com a rotação da plataforma de
polietileno. Este tipo de prótese foi introduzido no mercado pelo fabricante DePuy
Orthopedics em 1985 (Hamelynck e Buechel Stiehl, 2002). Um artigo de revisão acerca deste
design de prótese móvel pode ser encontrado em (Stiehl, 2002) e mais pormenores sobre o
conceito e sobre os resultados clínicos em (Callaghan et al., 2001, Hamelynck et al., 2002,
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Callaghan et al., 2013). No estudo de PRUDHON (2008) apresentam-se as especificidades e
vantagens esperadas da prótese de disco móvel modelo “New Wave”,fazendo a descrição
dos componentes da prótese a nível geométrico e a colocação dos gabaritos de corte.
Uma descrição mais completa sobre a evolução das próteses, tipos de próteses,
configurações e materiais usados em cada componente pode ser acompanhada na tese de
doutoramento de Completo (2006) e noutros estudos (Causero et al., 2014, Dall'Oca et al., 2017,
Silva, 2010, Shetty et al., 2003a, Shetty et al., 2003b, Shetty et al., 2003c).
Neste trabalho, decidiu-se modelar e maquinar um espaçador de uma prótese primária,
total, fixa e estabilizada posteriormente. Este tipo de prótese continua a ser o mais utilizado na ATJ,
logo é o que tem mais sentido personalizar. As vantagens das próteses móveis, relativamente às
fixas, não são evidentes em todos os aspetos, como se pode ver de seguida.

2.2.2 Próteses móveis vs. próteses fixas
As próteses totais móveis, devido à maior conformidade ou congruência que a encontrada
nas fixas, permitem um alinhamento e posicionamento rotacional automático entre os
componentes (Banks et al., 2003, Zürcher et al., 2014). Deste modo, a cinemática da prótese é
otimizada assim como o desgaste observado na superfície superior e inferior do polietileno (Cobra
e Palma, 2009). Outra vantagem é a eliminação ou minimização de alguns erros de posicionamento
do componente tibial (Callaghan et al., 2001, Otto et al., 2001, Dennis et al., 2005, Most et al.,
2003). Contudo, segundo Post et al. (2010) as supostas vantagens das próteses móveis, que incluem
maior sobrevivência e restabelecimento da cinemática mais natural do joelho, em comparação com
as fixas, não se verificam, pois não encontraram evidências de superioridade de um design
relativamente ao outro. As maiores desvantagens das próteses móveis são o custo mais elevado
relativamente às fixas, mais uma interface onde ocorre desgaste e aumenta a possibilidade de uma
rotação anormal, para além dos limites habituais, provocar uma luxação (designado por ”spin-out),
podendo conduzir a uma cirurgia de revisão (Huang et al., 2002).
Quase todos os fabricantes de próteses do joelho comercializam próteses móveis como uma
alternativa às próteses fixas. Existem vários estudos onde se comparam próteses fixas e móveis
(Fransen et al., 2017, Kim et al., 2001, Van Hamersveld et al., 2018, Graves et al., 2014). Most et al.
(2003) compararam, com recurso a um braço robotizado, a cinemática entre próteses fixas e móveis
estabilizadas posteriormente e com o mesmo design, tendo concluído que as móveis permitem
reproduzir melhor as translações e rotações naturais do joelho.
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Ollivier et al. (2018) referem que, apesar das várias vantagens das próteses moveis, como o
movimento do joelho, os diversos estudos existentes não apresentam evidências clínicas que
suportem a sua superioridade relativamente às fixas. As dúvidas acerca da continuação do uso das
próteses móveis ainda são maiores se considerarmos as mais recentes melhorias no UHMWPE,
como a última geração de polietileno cross-linked, melhorando a resistência ao desgaste, e os
designs otimizados das próteses fixas, possuindo um melhor movimento biomecânico.
Na conceção de articulações artificiais como joelho, anca, cotovelo, e tornozelo, o desafio
proposto é comum e passa pela conceção da forma (design), com análise dos componentes,
recorrendo a ferramentas de simulação, e pelo desenvolvimento de materiais biologicamente
compatíveis, garantindo ainda a sua durabilidade, fabrico e aplicação. Os materiais aplicados nos
implantes do joelho evoluíram claramente, apresentando melhores propriedades que no passado.
Estes aspetos, são analisados no seguinte ponto.

2.2.3 Materiais dos componentes do implante do joelho
Na artroplastia, um dos fatores mais importantes no sucesso e longevidade das próteses é o
par de materiais utilizado. Apesar de haver uma evolução nos materiais usados ao longo dos
tempos, existem atualmente múltiplas combinações de materiais, sendo difícil dizer qual a melhor
porque cada paciente tem necessidades específicas, exigindo soluções próprias. Nesta subsecção,
são referidos os materiais que já foram usados no passado, os que são mais habituais no presente
e também as tendências atuais. Referem-se ainda as principais vantagens e inconvenientes na
utilização de cada um.
Genericamente, os principais problemas que ocorrem na utilização dos materiais artificiais
das próteses são o maior atrito e o maior desgaste. As articulações são constituídas por cartilagens
cujo coeficiente de atrito é centenas de vezes inferior ao dos materiais artificiais (Kennedy et al.,
2010). O desgaste condiciona a longevidade da prótese, caso seja muito elevado ou se induzir uma
resposta inflamatória nos tecidos adjacentes, devido à geração de micropartículas. Do atrito
resultam partículas muito pequenas (menores do que 1 µm), que são libertadas para a vizinhança
da articulação iniciando uma resposta agressiva e inflamatória, designada por osteólise (Wright et
al., 2007). A osteólise pode originar o desprendimento do implante. O desgaste das articulações
artificiais constitui, de modo direto ou indireto, um problema grave. Qualquer uma das causas pode
conduzir a uma operação de revisão. Os materiais usados dos implantes devem reunir propriedades
essenciais como: a resistência à fadiga, a rigidez (módulo de Young), a dureza, a resistência à
corrosão, a elevada resistência ao desgaste, o baixo coeficiente de atrito, a possibilidade de permitir
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bom acabamento superficial, a capacidade para ser molhado pelo líquido sinovial (permitir boa
lubrificação no corpo humano) e a biocompatibilidade (não ser tóxico).
I. Materiais usados
Nos anos 60 e 70, foram experimentados diversos materiais para substituição das
articulações, como o teflon e ligas metálicas, o aço inoxidável e ligas de crómio-cobalto. O
UHMWPE tem sido usado em substituições de joelho desde o final da década de 1960 (Kurtz,
2016c), quando Frank Gunston desenvolveu um projeto de implante cimentado no
Wrightington Hospital (Gunston, 1971, Gunston, 1973, Memisoglu et al., 2010). Esta
substituição do joelho substituiu apenas os côndilos individuais do fémur e da tíbia e obteve
excelentes resultados. O polietileno origina um baixo coeficiente de atrito quando conjugado
com uma superfície metálica altamente polida. Posteriormente, a artroplastia total do joelho
(ATJ) foi essencialmente desenvolvida na década de 1970 (Robinson, 2005, Kurtz, 2016b). O
UHMWPE também era utilizado no resurfacing da patela, podendo articular-se contra a
cartilagem.
Embora as principais adaptações do UHMWPE para a ATJ tenham sido firmemente
estabelecidas no final da década de 1970, as décadas de 1980 e 1990 ainda ficaram
associadas a melhorias contínuas no design dos componentes femoral, tibial e patelar,
resolvendo problemas recorrentes de posicionamento e afrouxamento. Durante as décadas
de 1980 e 1990, houve também grandes avanços na instrumentação cirúrgica e nas técnicas
usadas para implantar os componentes artificiais do joelho, que, quando combinados com
melhores designs de implantes e métodos de fixação, contribuíram para melhorar a
longevidade. A combinação de materiais mais usada era o UHMWPE e o crómio-cobalto
(Wright et al., 2007).
No início dos anos 90, os compósitos CFR-PEEK foram avaliados como candidatos a ser
utilizados nas articulações artificiais do joelho e da anca e comparados com o UHMWPE
(Kurtz e Devine, 2007). Contudo, não foi viável a aplicação ao joelho. Wang et al. (1999)
também desaconselharam o uso do CRF-PEEK no joelho, concretamente, para o componente
tibial, devido à elevada concentração de tensões. No entanto, continuou-se a pesquisar, a
testar e a tentar viabilizar este material para a prótese do joelho (Scholes e Unsworth, 2009,
Scholes e Unsworth, 2010, Grupp et al., 2010), devido à menor taxa de desgaste e à menor
toxicidade das partículas resultantes (Utzschneider et al., 2010). Os autores destes estudos
referem a necessidade de adaptar o design das próteses para que se verifique uma maior
congruência entre as superfícies, aproveitando as possíveis vantagens biotribológicas.
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Brockett et al. (2017) também desaconselham o uso do PEEK e do CRF-PEEK em próteses
totais fixas em configurações com baixa congruência. No estudo prático realizado verificaram
que o desgaste é muito superior, quase duas ordens de grandeza acima, relativamente ao
obtido para o UHMWPE.
Crómio-cobalto, aço inoxidável, ligas de titânio e metal recoberto por um material
cerâmico são os materiais, atualmente, usados na maioria dos implantes distais do fémur. Os
componentes tibiais, de metal poroso, permitem crescimento ósseo e estabilidade do
implante (Bougherara et al., 2009). Além disso, esta porosidade incentiva o crescimento dos
tecidos moles e suporta a vascularização do tecido adjacente.
O titânio e ligas de titânio têm excelentes propriedades para os componentes femoral
e tibial: módulo de Young mais elevado, maior resistência ao desgaste e à corrosão (devido
à excelente estabilidade química dos óxidos numa camada superficial de apenas 10 nm),
baixo peso específico, muito boa biocompatibilidade. São, no entanto, mais dispendiosas.
Existem muitas ligas deste metal, o que permite uma escolha específica para cada aplicação
ortopédica. A liga Ti-6Al-4V é das mais usadas em implantes médicos. Contudo, este material
não é isento de risco, algumas partículas de óxido de titânio são libertadas na articulação,
devido a desgaste e micro movimentos entre o implante e o osso. Este desgaste acumula-se
como um líquido periprotésico e pode despoletar uma grande reação das células à volta do
implante (Balažic e Kopač, 2010).
II. Materiais alternativos
A utilização de materiais cerâmicos nos implantes tem vantagens como a presença de
alumina e zircónia que promove maior resistência ao desgaste. Podem ser polidos,
resultando um bom acabamento superficial devido à sua dureza, mantendo-se resistentes a
riscos quando usados como superfície de articulação. No entanto, este material é frágil,
sendo suscetível a fraturas. Uma maior pureza química e o reduzido tamanho de grão
levaram a um aumento da resistência e a uma forte redução no número de fraturas clínicas.
Contudo, a resistência e a tenacidade continuam a ser um problema.
Os cerâmicos e vitro-cerâmicos apresentam alta resistência à oxidação, alta resistência
mecânica, baixo coeficiente de atrito e elevada resistência ao desgaste, devido a uma
densidade elevada e baixa porosidade. Na anca e no joelho, os materiais cerâmicos, como a
alumina, o zircónio e o zircónio oxidado, articulados com o polietileno, apresentam-se como
sendo alternativas a pares de metal com o polietileno.
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O par alumina-polietileno reduz o desgaste relativamente ao par metal-polietileno,
diminuindo a ocorrência de osteólise, mas no joelho o seu uso é mais limitado. Os resultados
apenas estão disponíveis a médio prazo e os implantes possuem um design diferente, logo
são difíceis de comparar.
O par zircónio-polietileno não é tão bem sucedido como o anterior porque apresenta
maior desgaste e é menos duro (Wright et al., 2007). O par alumina-alumina possui taxas de
desgaste muito baixas, mas a sua aplicação é sobretudo na anca, sendo limitada nos joelhos,
onde as vantagens são pouco claras, pois, mais uma vez, é difícil estabelecer comparações
(design mais complexo, com escassez de dados e com curto historial) (Wright et al., 2007).
O zircónio oxidado (oxinium) é uma tecnologia híbrida metal-cerâmico do fabricante
Smith & Nephew, usado no componente femoral do joelho, figura 2.10. A liga de zircóniometal é tratada com elevada pressão e calor na presença de oxigénio. Este processo converte
a superfície metálica do implante num cerâmico, modificando as propriedades superficiais
tornando-a mais dura, lisa e com menor coeficiente de atrito do que o metal. A superfície
cerâmica é extremamente resistente à abrasão, em comparação com os materiais metálicos
tradicionais, como o implante de crómio-cobalto, apresentando um menor coeficiente de
atrito com o UHMWPE. Estes fatores contribuem para uma menor taxa de desgaste no
polietileno. As próteses de joelho de oxinium são adequadas para pacientes jovens e ativos
(TOTH-TASCAU et al., 2010).

OXINIUM
Metal
Cross Linked Poly

Figura 2.10 - Próteses do joelho de zircónio oxidado-metal articuladas com HXLPE, adaptado
(Smith&Nephew, 2019).

Os autores Scholz et al. (2011) realizaram um artigo de revisão acerca de materiais
compósitos reforçados com fibra para uso biomédico. Este tipo de material tem uma
resistência específica excecional e uma biocompatibilidade superior, sendo usados na
substituição de tecidos moles e duros. Nas aplicações de tecidos duros podemos encontrar
reconstrução do crânio, reparação de ossos partidos, substituição de articulações (anca,
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joelho, tornozelo, pulso, ombro) e aplicações dentárias. A aplicação destes compósitos nas
próteses de substituição total do joelho tem sido extremamente difícil. As tentativas de
melhorar a resistência ao desgaste do UHMWPE, através do reforço com fibras de carbono,
falharam devido à fraca ligação entre os dois constituintes. O reforço de UHMWPE com fibras
UHMPWE não conduziu a um aumento da resistência ao desgaste, mas melhorou a rigidez,
a resistência mecânica e a resistência à deformação.
Não é possível afirmar que existe um par de materiais ideal para todos os pacientes porque
cada um tem especificidades diferentes, como a idade, o nível de atividade e dimensões dos ossos.
Por estas razões, é importante haver uma adequação do implante ao paciente, ou seja,
personalizar, não apenas a forma e dimensões, mas também o par de materiais a usar.
No entanto, o uso do UHMWPE, polímero utilizado há seis décadas em aplicações
ortopédicas para o fabrico do espaçador tibial, é o denominador comum presente em vários pares
de materiais usados atualmente. É também o material mais aceite pela maioria dos fabricantes,
mesmo tendo em conta as suas desvantagens. Como tal, este é o material selecionado, nesta tese,
para o fabrico do componente tibial.

2.2.4 Propriedades do UHMWPE
O polietileno utilizado na década de 1970 não é idêntico ao UHMWPE usado atualmente.
Este material foi progressivamente desenvolvido, possuindo o par metal-polietileno o maior
historial. O desgaste continua a ser uma desvantagem, mas diminuído consideravelmente com a
utilização do UHMWPE em vez do polietileno de alta densidade. No anexo 2 estão compiladas
algumas das propriedades físicas e mecânicas do polietileno de alta densidade e de ultra alta
densidade.
Pelas suas características, nomeadamente a maior resistência ao desgaste e a elevada
resistência à fratura, o uso do UHMWPE, nos implantes, em vez do polietileno de alta densidade
veio aumentar consideravelmente a sua durabilidade. Como acontece com qualquer polímero
semicristalino, a estabilidade oxidativa e as propriedades mecânicas do UHMWPE estão
intrinsecamente ligadas à sua estrutura química, peso molecular, organização cristalina e histórico
térmico (Kurtz et al., 1999).
O UHMWPE tem um peso molecular superior a 1x106 g/mol (ISO 11542), cadeias lineares e
estrutura semicristalina, boa resistência ao desgaste, resistência ao impacto, biocompatibilidade e
baixo coeficiente de atrito. Algumas destas propriedades são apresentadas na tabela 2.1, para o
UHMWPE GUR 1050, utilizado na produção de implantes ortopédicos.

35

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: ATJ e processos de fabrico associados

Tabela 2.1 - Propriedades físicas e mecânicas do UHMWPE (GUR 1050),adaptado (Zaribaf, 2018).

Propriedades
Massa molecular (g mol-1)
Densidade (g cm-1)

UHMWPE

Propriedades

UHMWPE

36 milhões

Desgaste volumétrico (seco)b

5 x 10-5

0,930

Resistência à fratura (kJ m-2)

30,18

c

Coeficiente de atrito (meio seco)

0,12 a 0,15

Coeficiente de atrito (meio salino)

0,05

Rugosidade superficial (µm, antes do
teste de desgaste)

10

Módulo de elasticidade a 37˚C
(GPa)a

0,67

Rugosidade superficial (µm, depois do
teste de desgaste)

32

Tensão de Cedência a 37˚C (MPa)a

21

a

Notas: dados recolhidos a partir ficha técnica e
ISO 11542, ISO 527, ASTM 790

Taxa de desgaste linear (mm/ano)

Dureza shore D (21˚C)
b
c

0,174

60-65

contra CoCrMo
TiAl6V4

No UHMWPE, é essencial que quaisquer alterações feitas nos implantes não afetem
negativamente as suas propriedades de resistência ao desgaste, à oxidação ou à fadiga. A oxidação
que ocorre durante a esterilização, por radiação gama, conduz a um maior desgaste, podendo
ocorrer delaminação. Realizar a esterilização em vácuo ou em gás inerte, como o azoto ou árgon,
ou expondo o polietileno a óxido de etileno ou a um gás plasma, apresenta melhor resultado que a
radiação.
A radio opacidade do UHMWPE ainda é uma limitação na análise mais rigorosa do desgaste
dos implantes in vivo, assim como diagnosticar falhas precoces (Zaribaf, 2018).
I. UHMWPE cross-linked
O UHMWPE cross-linked é um polietileno reticulado de muito elevado peso molecular.
A radiação gama quebra as moléculas do polímero criando mais radicais livres, que num
ambiente com oxigénio promove a sua oxidação mas, na sua ausência, esses radicais livres
interligam-se, formando ligações cruzadas (cross-link). A forma convencional do UHMWPE
não é cross-linked, contudo os fabricantes de UHMWPE aumentaram a densidade de
cross-linking entre as cadeias moleculares do polímero para tentar diminuir o desgaste por
abrasão. Aplicaram ainda técnicas para reduzir a mobilidade de radicais livres após o
cross-linking porque estes radicais continuam a ser responsáveis pela oxidação, reduzindo a
ductilidade e a resistência ao desgaste do polímero (Muratoglu et al., 2001, Ries e Pruitt,
2005, Kang et al., 2008). A interligação resulta da polimerização do gás etileno (cadeias
repetidas de CH2), que acontece sob elevada temperatura, elevada pressão e na ausência de
oxigénio. Desta forma, obtém-se um material com cadeias mais longas e com menor
oxidação, melhorando as suas propriedades mecânicas, em especial a resistência à fadiga e
ao desgaste (Kennedy et al., 2010).

36

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: ATJ e processos de fabrico associados

O menor desgaste do UHMWPE cross-linked é verificado in vitro e in vivo (Utzschneider
et al., 2009, Popoola et al., 2010, Atwood et al., 2011). Teoricamente, o mecanismo primário
deste fenómeno é a redução da deformação plástica do polietileno próximo à superfície,
assim como o fortalecimento das ligações intermoleculares.
O método de cross-linking pode ser aplicado segundo três formas: a radiação, a
química do peróxido orgânico e usando a química salina, mas apenas os dois primeiros estão
aprovados clinicamente (Muratoglu et al., 2001). A irradiação gama é o método mais
utilizado e também serve para esterilizar os componentes. Em alternativa, também é possível
usar irradiação de feixe de eletrões.
II. Vantagens do UHMWPE cross-linked
A utilização do polietileno resultante do cross-linking reduz 30 a 96% do desgaste,
comparativamente com as próteses convencionais de polietileno na anca, mas fragiliza o
material (Dumbleton et al., 2006, Wright et al., 2007). Wright et al. (2007) relatam algumas
fraturas na anca que, no entanto, são raras. A taxa de desgaste do polietileno convencional
é seis vezes maior do que o polímero com uma taxa elevada de cross-linking. Dados
experimentais mostraram que uma maior densidade de cross-linking melhora as
propriedades de desgaste do polímero até 90%, contudo, torna-o menos tolerante a
condições de uso mais severas e menos resistente à propagação de fendas (Dumbleton et
al., 2006). Este último aspeto limita o grau de cross-linking que se pode usar, permitindo
manter as propriedades mecânicas num nível seguro. O nível de cross-linking é controlado
com a dose de radiação e os radicais livres são eliminados através de tratamentos térmicos,
evitando a degradação/oxidação a longo prazo (Baker et al., 2003, Zaribaf, 2018).
A maior resistência à abrasão destes polietilenos permite que se usem componentes
mais finos, podendo também haver vantagens clínicas. O uso deste material no joelho tem
um histórico relativamente curto (a primeira geração entra agora na segunda década),
contudo, Boyer et al. (2018) concluíram, através de um estudo de diversos casos clínicos reais
(27 661 operações primárias), que o aumento do cross-linking não tem um efeito significativo
na vida útil das próteses do joelho. Nesse estudo, as diferenças na longevidade do implante
notam-se essencialmente nas várias marcas comerciais, onde o processo de fabrico pode ser
um fator essencial. Deste modo, são necessários mais estudos a longo prazo que confirmem
os resultados promissores dos ensaios in vitro. No anexo 2, podem ser consultadas algumas
das propriedades do polietileno com vários graus de cross-linking.
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III. Polietileno com elevadas taxas de cross-linking e vitamina E
Apesar dos estudos laboratoriais demonstrarem uma melhor resistência ao desgaste
do UHMWPE cross-linked, a preocupação com a resistência à fadiga permanece na
comunidade clínica, especialmente para componentes tibiais que suportam elevadas tensões
cíclicas (Baker et al., 2003). A investigação no campo do polietileno com elevadas taxas de
cross-linking (HXLPE) continua a avançar e a incorporar vitamina E e novos antioxidantes (Gul
et al., 2014). Esta recente tecnologia está a conseguir maior aceitação entre pesquisadores,
fabricantes e clínicos, sendo já utilizada pelos maiores fabricantes de implantes (Kurtz, 2015,
Gigante et al., 2015). A sua aplicação nas próteses do joelho é realizada desde 2008 (Oral e
Muratoglu, 2011), existindo alguns dados favoráveis para o desgaste em dez anos, contudo
a sua durabilidade a longo prazo ainda não foi demonstrada in-vivo (Dion et al., 2015). A
vitamina E é um antioxidante natural capaz de suprimir os radicais livres, aumentando a
resistência ao desgaste do polímero (Turner et al., 2014, Medel et al., 2013). Deste modo
evitam-se os tratamentos térmicos após a irradiação (Bracco et al., 2007). As diferenças no
processo de fabrico, as doses e o tipo de antioxidantes e o design faz com que algumas
soluções sejam melhores que outras, tornando a comparação mais difícil.

2.3 Processo produtivo do componente polimérico tibial
A evolução do processo de fabrico dos implantes de UHMWPE originou três indústrias
altamente especializadas, que se desenvolveram nas últimas cinco décadas, para abordar as
diferentes etapas da produção: obtenção da resina, consolidação do material e fabrico de
implantes, figura 2.11. Os produtores de resina de polímero, como a empresa alemã Celanese,
concentram-se na polimerização da resina de classe médica do UHMWPE, enquanto uma indústria
separada de conversores evoluiu para abordar a consolidação do UHMWPE em materiais
semiacabados, atendendo às necessidades dos fabricantes de produtos ortopédicos. As tarefas de
desenho de implantes, seleção do UHMWPE, maquinagem, empacotamento, esterilização e
distribuição de implantes são responsabilidade dos fabricantes ortopédicos/implantes.
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Obtenção da resina
GUR 1020, GUR 1050, 1900H

Consolidação e fabrico
de implantes

Consolidação

Compression
Moulding

RAM Extrusion

Hot Isostatic
Pressing

Direct Compression
Moulding

Fabrico de implantes
Operações de Maquinagem e
Torneamento

Embalamento e
esterilização

Figura 2.11 - Etapas do processo de fabrico de um componente ortopédico de UHMWPE.

A escolha do método de conversão (e do conversor) é pelo menos uma decisão tão
importante quanto a escolha da resina para um componente UHMWPE, já que ambos os fatores
introduzem uma mudança subtil na morfologia e nas propriedades do material do polímero
consolidado. No entanto, continua a haver um consenso limitado sobre quais são a resina e o
método de conversão melhor para cada aplicação ortopédica. Consequentemente, cabe a cada
fabricante ortopédico determinar qual método de conversão e resina mais apropriados para
aplicações em implantes da anca, joelho, ombro e coluna.

2.3.1 Polimerização do UHMWPE e tipos de resinas
O UHMWPE consiste em carbono e hidrogénio e, numa primeira fase, é polimerizado a partir
de etileno gasoso. O UHMWPE polimerizado, na forma de resina em pó, é, numa segunda fase,
consolidado numa placa, barra (cilíndrica), ou numa forma próxima da forma final. Na maioria dos
casos, o UHMWPE do implante necessita de ser maquinado para ficar na sua forma final. Um
pequeno número de implantes é consolidado na sua forma definitiva, diretamente através de um
processo designado por moldação por compressão direta, sem necessidade de operações de
maquinagem adicionais. Cada um destes três processos provoca alterações nas propriedades do
UHMWPE. No caso das operações de maquinagem, essa alteração pode ocorrer apenas na
topografia e na qualidade da superfície. Outras operações, como a polimerização e a conversão do
UHMWPE, podem ter impacto nas propriedades físicas e mecânicas do implante. Nas três fases
existem muitos pormenores fundamentais que não são de domínio público (na literatura
específica), nomeadamente, as técnicas que levam à produção dos implantes atuais.
Os requisitos do UHMWPE em pó para uso médico são especificados nas normas
ASTM F648-14 (ASTM, 2014) e ISO 5834-1 (ISO, 2019). Nestas normas, as resinas são designadas
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como de tipo 1 (GUR 1020), tipo 2 (GUR 1050) e tipo 3 (1900H), dependendo do seu peso molecular
e do fabricante, ver anexo 2. Estas três resinas são usadas no fabrico dos implantes e são
pertencentes apenas a dois fabricantes. A tipo 3 foi descontinuada e não é produzida desde 2002,
mas ainda existe em stock (em grande quantidade) logo, ainda poderá ser usada em implantes num
futuro próximo. O comportamento mecânico do UHMWPE está relacionado com a sua massa
molecular média, calculada através da norma ASTM D4020-18 (ASTM, 2018). Esta propriedade está
relacionada, de uma forma não linear, com a resistência ao impacto e o desgaste abrasivo, figura
2.12.

a)

b)

Figura 2.12 - a) Curva de tensão (uniaxial)-deformação para dois tipos de UHMWPE e um HDPE; b) Curva
small punch test de quatro polietilenos com densidades diferentes, adaptado (Kurtz, 2016b).

A massa molecular também influencia a resposta à fratura estática assim como o
comportamento na presença de grandes deformações (Kurtz et al., 1998, Sobieraj e Rimnac, 2009).
A resistência ao desgaste é ligeiramente melhor na resina GUR 1050, enquanto que a resina GUR
1020 tem melhor resistência ao impacto e dureza (Lancin et al., 2007).

2.3.2 Conversão do UHMWPE
O UHMWPE em pó é consolidado sob elevadas temperatura e pressão devido ao seu elevado
ponto de fluência ou elevada viscosidade à temperatura de fusão. Quando a temperatura excede a
temperatura de fusão, o UHMWPE não flui do mesmo modo que polietilenos com baixa massa
molecular (Kurtz, 2016a). Como tal, muitas das técnicas de processamento dos termoplásticos,
como moldação injetada, extrusão por parafuso ou moldação por sopro (injection moulding, screw
extrusion, blow moulding), não são viáveis no caso do UHMWPE por causa do seu baixo grau de
fluidez à temperatura de fusão. Logo, o UHMWPE semiacabado é normalmente produzido por
moldação por compressão (compression moulding) e extrusão por êmbolo (ram extrusion). A norma
técnica ASTM F648 (ASTM, 2014) foi desenvolvida para quantificar a presença de defeitos na fusão
do UHMWPE, envolvendo microscopia ótica de seções finas. Métodos não destrutivos, incluindo
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laser candling e ultrassons, também são utilizados na indústria para inspeção do UHMWPE de classe
médica (Kurtz, 2016a).
I. Compressão moldada do UHMWPE
Atualmente, as placas moldadas por compressão da GUR 1020 e 1050 são produzidas
comercialmente por duas empresas a Orthoplastics e a MediTECH (atual Quadrant). A
Celanese parou de produzir UHMWPE moldado por compressão em 1994. A fábrica de
moldação da Orthoplastic fica na Inglaterra, enquanto a MediTECH produz placas de
UHMWPE de nível médico nos Estados Unidos e na Alemanha. Após a moldação, a folha é
tipicamente transformada em barra ou noutras formas para facilitar as subsequentes
operações de maquinagem por parte dos fabricantes ortopédicos. Portanto, atualmente, a
forma final do UHMWPE é não necessariamente ditada pelo método de conversão.
II. Extrusão RAM do UHMWPE
Apenas algumas empresas convertem e fornecem UHMWPE GUR 1020 e 1050 de grau
médico através de extrusão RAM para a indústria ortopédica: MediTECH, Westlake Plastics
(Estados Unidos) e Orthoplastics (Inglaterra). As barras produzidas têm um diâmetro máximo
305mm, tendo, as mais usadas nas aplicações ortopédicas, diâmetro de 20 a 80 mm (Kurtz,
2016b).
III. Pressão isostática a quente - Hot Isostatic Pressing - (HIP'ing) of ArCom ™ UHMWPE
Um terceiro método de conversão, conhecido como Hot Isostatic Pressing (HIP), é
usado por um fabricante ortopédico (Biomet - Warsaw, EUA) para conversão da resina em
material consolidado. Este processo de conversão de várias etapas, referido como ArCom™
pelo fabricante, começa com o fabrico de um cilíndrico compacto através da prensagem
isostática a frio que expele a maior parte do ar. Posteriormente, as barras compactadas são
sinterizadas num forno HIP, na presença de árgon para evitar a degradação do UHMWPE. A
barra resultante do ArCom é essencialmente isotrópica devido ao processo de sinterização e
pode ser considerada como uma forma de compressão moldada da resina. Os implantes
finais são então feitos a partir das barras iso-moldadas através de operações de torneamento
ou de maquinagem (Kurtz, 2016b).
IV. Moldação por compressão direta do UHMWPE - (Direct Compression Moulding)
A moldação por compressão direta (DCM) é utilizada há mais de vinte anos para
produzir os componentes tibiais e acetabulares. O fabricante converte a resina numa peça
acabada ou semiacabada usando moldes individuais, permitindo designs únicos. Este
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processo evita etapas intermédias de maquinagem, contudo, é um método demorado e caro.
Uma das vantagens do DCM é o acabamento superficial extremamente suave, com ausência
completa de marcas de maquinagem nas superfícies de deslizamento (Currier et al., 2000).
Além disso, podem ser obtidas pressões de processamento mais altas, originando poucos ou
nenhuns defeitos de fusão, o que leva a um aumento de 40% na resistência mecânica à
tração, sem diminuir a resistência ao impacto ou a dureza do polímero (Kurtz, 2016b). Esta
propriedade é maior porque a percentagem de cristalinidade das peças moldadas
diretamente é de quase 72% (Zaribaf, 2018). Este método também pode ser usado para
produzir UHMWPE com propriedades semelhantes às obtidas pelos dois primeiros métodos.
Contudo, as dificuldades associadas ao controlo do processo e o custo mais elevado levaram
a maioria dos produtores de implantes a obter placas ou barras convertidas (Zaribaf, 2018).
Ritter (2001) não observou qualquer caso de osteólise em 4583 aplicações da prótese total
do joelho do modelo AGC, fabricada por DCM. O autor concluiu que o polietileno moldado por
compressão direta resistiu ao teste do tempo, sendo uma boa escolha.
O grau de cristalinidade aumenta a resistência oxidativa, após a irradiação do polímero, o
que representa um menor risco de oxidação do componente e uma melhor resistência ao
envelhecimento (Oral et al., 2006). O polímero oxidado é mais frágil e menos resistente à
propagação de fendas por fadiga e a tensão de rotura à tração também pode baixar 60%, consoante
o grau de oxidação (Pruitt e Bailey, 1998, Baker et al., 2003, Bracco et al., 2017).
Kurtz em cooperação com a ASTM avaliaram a densidade de vários lotes e verificaram que o
fator de variação mais significativo foi o tipo de resina e não o método de conversão. Na resistência
ao impacto e nas propriedades mecânicas de resistência à tração, tanto a resina como o método
de conversão são fatores significantes (Kurtz, 2016b). Contudo, as diferenças nas propriedades não
são substanciais.
Sobieraj et al. (2009) também apresentaram valores das propriedades mecânicas segundo o
tipo de resina, o método de conversão e a dose de irradiação no polietileno cross-linked de segunda
geração. Este material pretendia manter as propriedades da primeira geração, melhorando a
estabilidade na oxidação e as propriedades mecânicas.
Os valores requeridos para as propriedades mecânicas do UHMWPE estão definidos na
norma ASTM F648 (ASTM, 2014).
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2.3.3 Maquinagem da forma consolidada
Os fabricantes ortopédicos geralmente maquinam os componentes de UHMWPE para obter
a forma final do implante. Até os componentes moldados diretamente podem ser maquinados na
superfície inferior para incluir os mecanismos de encaixe e retenção. No entanto, a morfologia real
das marcas de maquinagem depende das condições de fabrico e do tipo de UHMWPE, convencional
ou cross-linked (Kurtz et al., 2002). Um exemplo de marcas de maquinagem em um componente de
UHMWPE GUR 1050 (nunca implantado) é mostrado na figura 2.13.

Figura 2.13 - Topografia da superfície maquinada de um implante de
UHMWPE GUR 1050, (Kurtz et al., 2002).

A maquinagem de componentes UHMWPE consiste em operações de fresagem e
torneamento com etapas de desbaste e acabamento. Em alguns casos, a conversão da resina pode
fornecer o material numa forma que se aproxima à da seção transversal do implante final. Esta
prática oferece vantagens na eficiência e velocidade. No entanto não é viável para implantes
personalizados.
O UHMWPE pode ser danificado por calor excessivo, por isso, o sobreaquecimento é evitado
pela otimização adequada das velocidades de avanço e de rotação e da força de corte da
ferramenta durante as operações de maquinagem (Kurtz, 2016b). As tolerâncias mecânicas são
reduzidas e geralmente exigem que a temperatura ambiente no fabrico seja cuidadosamente
controlada. As velocidades reais de corte, taxas de alimentação da ferramenta e profundidades de
corte usadas para maquinar os componentes UHMWPE são dados protegidos pelos fabricantes e,
portanto, há poucas informações disponíveis na literatura sobre o efeito dos parâmetros de
maquinagem nas propriedades tribológicas do UHMWPE (Song et al., 1999, Salles e Gonçalves,
2003, Menezes e Kailas, 2016).
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Song et al. (1999) propuseram um modelo idealizado para a morfologia da superfície do
UHMWPE maquinada, como uma onda triangular, na qual a distância máxima de pico a pico, d, é
dada pela equação 1:
𝑑=

𝑓
2𝑠

(1)

onde f é a velocidade de avanço da ferramenta e s é a velocidade de corte. O modelo de Song et al.
também propõe que o ângulo de base das marcas de maquinagem esteja relacionado com a
geometria da ferramenta de corte.
Shintoku e Narita (2017) estudaram a maquinagem com uma fresa de topo esférico em
superfícies planas inclinadas de UHMWPE e avaliaram o acabamento superficial obtido. No estudo
utilizaram várias velocidades de avanço e de rotação da ferramenta, duas trajetórias, uma fresa de
três milímetros com dois dentes e diferentes inclinações da superfície a maquinar. Contudo, não
variaram os outros parâmetros de corte, como o incremento lateral entre trajetórias ou a
profundidade de corte axial. Os parâmetros ótimos obtidos apenas podem ser considerados para
superfícies planas.
Cooper et al. (1993) classificaram o desgaste abrasivo no UHMWPE como envolvendo o
contato de asperezas “macroscópicas” ou “microscópicas” entre as superfícies deslizantes. Devido
à diferença inicial na rugosidade das superfícies em contacto UHMWPE-metal, a taxa de desgaste
inicial envolve a remoção das asperezas “macroscópicas” da superfície do UHMWPE, enquanto a
taxa de desgaste de longo prazo é originada pelo tamanho das asperezas “microscópicas” na
superfície do metal. Assim, mudanças na rugosidade da superfície dos componentes do UHMWPE
podem afetar a taxa de desgaste inicial. Nesta situação, a remoção das marcas de maquinagem
numa prótese ocorrerá, na zona de contato, durante a primeira fase de desgaste (Wang et al.,
1995).
A maquinagem do polietileno de alta densidade ou de ultra alta densidade exige uma técnica
específica. Geralmente, em aplicações clássicas, não é necessário o uso de lubrificação devido às
baixas forças de corte. No caso do espaçador do joelho, o uso de um refrigerante líquido
convencional também contaminaria a peça. Nesta situação, a refrigeração da peça e da ferramenta
é conseguida através da utilização de ar comprimido direcionado para o local do corte. As
velocidades de corte podem ser elevadas para permitir um bom acabamento superficial. Estas
velocidades têm um limite a partir do qual a temperatura sobe rapidamente, causando a destruição
do implante (Kurtz, 2009). A presença de resíduos de pequena dimensão da maquinagem na
estrutura porosa do material é uma situação a ter em conta, mas que pode ser reduzida fazendo a
limpeza da peça com ar comprimido.
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A complexidade geométrica do implante vai ditar e limitar o uso de ferramentas acima de
um determinado diâmetro e/ou a necessidade de realizar uma maquinagem a quatro ou cinco
eixos. Na maquinagem com ferramentas de diâmetros pequenos devem ter-se alguns cuidados
especiais, nomeadamente, nas acelerações e desacelerações da árvore de ferramentas. Garantir
um bom transporte da apara depende da geometria da peça e da ferramenta, da velocidade de
avanço e da profundidade de corte (Kurtz, 2009).
A fixação deste material pode comprometer a precisão dimensional obtida, caso seja
submetido a forças de compressão, mesmo sendo baixas. Recomenda-se controlar a deformação
após apertar ou fixar o bloco à tração, recorrendo, por exemplo, à fixação com parafusos usando
uma face livre (regra geral, é a inferior). Esta técnica limita a parte do bloco que sofre deformação
plástica, mas constitui um desafio quando se maquinam peças com dimensões e espessuras
reduzidas como as do espaçador.
Para além do tipo de prótese e dos materiais selecionados existem outros fatores igualmente
importantes que têm de ser bem controlados na conceção e fabrico: folgas, conformidade entre as
superfícies e um bom acabamento superficial (Kurtz, 2016b).

2.3.4 Embalamento e esterilização
Os implantes acabados de UHMWPE necessitam ser embalados e esterilizados antes do uso
clínico. Atualmente, existem três métodos diferentes de embalamento: gas permeable (classe I),
multi-layer film barrier packaging (classe II) e barrier packaging (classe III) (Zaribaf, 2018). Todos
estes métodos cumprem os requisitos da ASTM e não causam alterações químicas significativas no
polímero, desde que esteja dentro do prazo de validade do embalamento. O modo mais comum de
esterilizar o UHMWPE é por radiação gama, existindo ainda a esterilização por óxido de etileno ou
por gás plasma, figura 2.14.
Os implantes de UHMWPE de primeira geração eram expostos a um intervalo de 25-45 kGy
de radiação gama, resultando um maior desgaste e piores propriedades mecânicas. A principal
causa era a degradação por oxidação, quando realizada na presença de ar. Esta oxidação pode ser
evitada através da irradiação em vácuo ou sob um gás inerte como o azoto ou o árgon. Desta forma,
os radicais livres recombinam-se originando UHMWPE cross-linked.
Na segunda geração de UHWMPE, as doses de radiação (raios gama ou de eletrões) eram
mais elevadas (50-100 kGy), mas realizavam-se tratamentos térmicos para eliminar os possíveis
radicais livres. Assim sendo, a esterilização era executada com os métodos de óxido de etileno ou
gás plasma que não causam degradação por oxidação (Pokorny et al., 2012).
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A terceira geração de UHMWPE é essencialmente idêntica à segunda geração mas com
propriedades mecânicas ligeiramente melhores e com maior estabilização à degradação por
oxidação, através de irradiação sequencial, mais controversa, ou, a mais consensual, estabilização
através da vitamina E (Pokorny et al., 2012). Apenas estudos a longo prazo podem indicar se a
longevidade dos componentes é significativamente maior nesta última geração de UHMWPE.

3 - Cross-linking

4 - Refundir:
150˚C durante duas horas

100 kGy
radiação gama

5 - Maquinagem da superfície:

torneamento, fresagem e polimento
2 - Consolidação
extrusão por
êmbolo

6 - Esterilização:
óxido de etileno ou por gás plasma

3 - Cross-linking
75kGy

radiação gama

2 - Consolidação
Moldação por
compressão em placas

1 - Preparação
da resina
GUR 1050

1 - Preparação
da resina
GUR 1020

Componente
acetabular da anca

Componente
tibial do joelho
Componentes de UHMWPE cross-linked

Figura 2.14 - Método de processamento dos componentes acetabular e tibial de HXLPE utilizados nas
artroplastia total da anca e do joelho, adaptado (Takahashi et al., 2014).

2.4 Desempenho do componente tibial de UHMWPE
O desempenho clínico do UHMWPE na artroplastia do joelho é um tema muito discutido,
existindo inúmeras publicações que abordam, de uma forma mais definida e clara, as taxas de
sucesso e sobrevivência dos componentes ou, de uma forma menos concreta, mas não menos
importante, a satisfação do paciente. Esta última abordagem tem, nas últimas duas décadas, um
peso maior na avaliação do sucesso de uma ATJ dado que, mesmo em operações executadas
tecnicamente com sucesso, o paciente nem sempre fica satisfeito com o seu resultado. As elevadas
taxas de sucesso da ATJ geram um crescente grau de exigência e de expectativa por parte dos
pacientes. Esta preocupação com a satisfação do paciente compeliu os médicos e os fabricantes a
desenvolver melhorias tanto na técnica cirúrgica como no projeto dos implantes.
Nos próximos itens são analisadas as causas de falha da prótese do joelho, identificando as
que estão relacionadas com o componente polimérico tibial.
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2.4.1 Vida útil de implantes de UHMWPE/metal
A satisfação do paciente após a ATJ, dependendo de como é caracterizada, tem sido relatada
em artigos de revisão como sendo de aproximadamente 80% (Drexler et al., 2013, Dunbar et al.,
2013). Nessas revisões, a redução da dor, a melhoria da função, o controle das expectativas do
paciente, a seleção do paciente, a experiência do cirurgião, a prevenção de complicações e as vias
clínicas são os fatores relacionados com a satisfação do paciente após a ATJ.
A durabilidade e a sobrevivência são considerações de longo prazo que têm impacto na
satisfação do paciente. Se uma prótese de joelho sobreviver aos primeiros 10 anos de implantação,
o comportamento de desgaste do espaçador desempenha um papel crescente na longevidade do
implante (Kurtz, 2016d).
Forster (2003) avaliou a taxa de sobrevivência, a longo prazo, de diversos designs:
estabilizados e não estabilizados posteriormente, com ou sem prato tibial metálico. Este autor
refere taxas de sobrevivência de 10 a 11 anos superiores a 90% em todos os designs. O dano na
superfície e o desgaste do componente de UHMWPE tibial são fatores importantes no desempenho
clínico a longo prazo da ATJ, sendo este o mais suscetível de degradação. O desgaste deste
componente é avaliado in vivo através do método da distância mínima dos côndilos do componente
femoral ao prato tibial metálico, figura 2.15.

Figura 2.15 - Falha de uma prótese do joelho (Insall-Burstein I) devido ao severo desgaste do componente
de UHMWPE, verificado e medido in vivo através de radiografia AP (Kurtz, 2016d).

Os implantes metal-polietileno de ultra alta densidade têm uma vida finita, normalmente
inferior a 15 anos, segundo Zaribaf (2018), mas também se referem valores entre os 15 a 20 anos,
nos implantes mais recentes, existindo mesmo implantes com mais de a 20 anos (Sobieraj e
Marwin, 2018). Mesmo considerando os valores mais otimistas, provavelmente a prótese do joelho
será substituída durante a vida do paciente. Este tipo de cirurgia já atinge índices de realização
significativos, ascendendo a 12% dos casos nos EUA (Kennedy et al., 2010). Em Portugal, segundo
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o RPA, este valor é, em média, nos últimos 10 anos cerca de 6,4%. Estas operações,
tendencialmente, são mais complicadas do que as operações originais e têm uma taxa de sucesso
baixa, acarretando também custos elevados. O aumento da longevidade das próteses do joelho
passa em muito pela vida útil do componente polimérico tibial. Isso implica conhecer um pouco
mais os mecanismos de desgaste e se o desgaste acontece apenas nas superfícies articulares. Estes
aspetos são abordados de seguida.

2.4.2 Motivos de desgaste e de danos em implantes do joelho
Atualmente, as operações de revisão da ATJ podem acontecer por: afrouxamento asséptico,
infeção, fratura, rigidez articular ou artrofibrose, instabilidade tibial-femoral devido ao ligamento
colateral, complicações patelares, fratura periprotésica, rotura do mecanismo extensor, e/ou
desgaste ou falha do componente de UHMWPE (Dalury et al., 2013, Schroer et al., 2013, Lombardi
et al., 2014, Sharkey et al., 2014, Pitta et al., 2018). Na origem das falhas no implante, podem ser
consideradas: a seleção dos materiais, os erros de projeto na produção ou na colocação do
implante, as falhas de reparação do osso ou uma coexistência destes fatores. O desprendimento
dos componentes dos ossos, particularmente o tibial, é a causa de falha mais importante.
Adicionalmente, ainda temos a degradação e a rejeição da prótese.
Os problemas com o desgaste e o dano por fadiga do UHMWPE sempre limitaram a
longevidade da prótese do joelho (Sharkey et al., 2002, Sharkey et al., 2014). O desgaste deste
componente ou as complicações provocadas indiretamente pelas partículas resultantes desse
desgaste constituem uma das causas mais comuns de insucesso da ATJ. A principal consequência é
o desprendimento dos implantes devido a osteólise. Essa reação pode ser provocada pela presença
de pequenas partículas de polietileno libertadas durante o desgaste, sendo as partículas com menor
dimensão (tamanho submicron) as mais perigosas (Brach del Prever et al., 2009). Estas partículas
são originadas por um processo de desgaste por polimento ou um leve riscar (Kennedy et al., 2010,
Fisher et al., 2004, Ingham e Fisher, 2000), causando a reabsorção ativa ou a dissolução do tecido
ósseo (osteólise) na interface osso-implante, levando ao afrouxamento do implante.
O desgaste abrasivo é função da pressão de contacto, das propriedades do material e da
cinemática, logo os pacientes mais jovens, que são mais ativos, serão mais propensos a esse
problema. Assim, o processo de fabrico do espaçador influencia a duração clínica da prótese (Brach
del Prever et al., 2009).

48

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: ATJ e processos de fabrico associados

2.4.3 Mecanismos de falha no componente tibial de UHMWPE
Os estudos de recuperação das próteses permitem a avaliação detalhada de todos os aspetos
do componente polimérico tibial do joelho e possibilitam medir quantitativamente o desgaste,
desde que as superfícies de referência não estejam desgastadas e as dimensões originais estejam
disponíveis. Numa primeira fase, interessa diferenciar o desgaste e a falha por fadiga e onde podem
ocorrer.
O desgaste refere-se à perda quantificada de material de uma superfície, e pode ocorrer por
abrasão, adesão ou fadiga, gerando partículas finas (Scott, 2017b). Este desgaste ocorre na
interface com o prato tibial e nas superfícies articulares.
A falha por fadiga, que ocorre por fratura ou delaminação, é, vulgarmente, consequência da
oxidação e pode remover grandes quantidades de material, alterando a função cinemática ou
provocando a falha catastrófica da prótese.
O desgaste e os danos no espaçador podem ocorrer em três interfaces: articular (espaçadorcomponente femoral - na zona dos côndilos), não articular (espaçador-prato metálico) e no pino
central (espaçador-componente femoral).
I. Desgaste e danos na superfície articular
Kennedy et al. (2010), consideraram três tipos de mecanismos de falhas diferentes: a falha
de fadiga por contacto originada pela subsuperfície, as falhas de desgaste originadas na própria
superfície articular, e as falhas originadas na superfície de desgaste da parte posterior (nãoarticular). A superfície de polietileno pode danificar-se por delaminação da subsuperfície, por fadiga
de contacto ou por remoção de pequenas partículas da superfície, figura 2.16 a) e b).
A causa dos danos na subsuperfície é a interação das tensões de contacto com o polietileno
oxidado e enfraquecido. Estas tensões de contacto ocorrem a 1 mm abaixo da superfície que é
também a zona com maior oxidação. Os resultados da oxidação reduzem drasticamente a
ductilidade e a resistência à tração do polietileno, resultando na iniciação de fendas de fadiga e
propagação na subsuperfície, onde a oxidação é dominante. Este problema foi minorado com novos
métodos de esterilização e processamento, que originaram o UHMWPE cross-linked.
Na articulação do joelho, o contacto é concentrado numa zona que, durante um ciclo típico
de caminhar, se desloca sobre a superfície do componente tibial. Como resultado, o desgaste tende
a ocorrer em locais onde as concentrações de tensões são maiores. Para compensar este facto,
foram desenvolvidas as articulações móveis que diminuem as tensões de contacto. Ainda assim, o
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desgaste é considerável na superfície inferior do componente polimérico, ou seja, no contacto com
o prato tibial, figura 2.16 c).

a)

c)

b)

d)

e)

Figura 2.16 - Espaçadores danificado por: a) e b) delaminação da subsuperfície e por fadiga de contacto
(a) após 5 anos de uso in-vivo), c) desgaste na face inferior de uma prótese móvel, d) desgaste da parte
articular (superior) e e) corrosão (pitting), riscos e partículas de desgaste incorporadas, adaptado
(Kennedy et al., 2010, Kurtz, 2016d).

II. Desgaste na interface espaçador-prato tibial
O desgaste no espaçador pode também ocorrer nesta interface, mesmo no caso de próteses
fixas. O movimento relativo entre o espaçador e o prato metálico é restringido pelo mecanismo de
travamento, que são patenteados e específicos do design de cada prótese, dificultando
comparações sobre a eficácia de cada um. O desgaste acontece nos dois componentes:
a. Espaçador
O desgaste backside é iniciado por micro movimentos, ocorridos na interface do
componente de polietileno e o prato tibial. Este tipo de desgaste é cerca de 30% do
desgaste total em algumas próteses totais do joelho e produz partículas mais pequenas
do que as originadas na superfície articular, que podem representar um risco acrescido
de osteólise (O’Brien et al., 2012).Este tipo de desgaste é, tipicamente, caracterizado
como abrasão, polimento ou o riscar do espaçador, devido ao movimento relativo com
o prato tibial (micromovimentos), podendo ocorrer a remoção das marcas de
maquinagem na sua superfície inferior. Também se podem encontrar sinais de
extrusão do polietileno provocadas por orifícios ou recessos do prato tibial metálico,
figura 2.17.
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Figura 2.17 - Exemplo de marcas de desgaste na parte inferior do componente polimérico,
adaptado (Jayabalan et al., 2007, Kurtz, 2016d).

b. Prato tibial
Este componente também pode exibir riscos, polimento ou outras marcas da
articulação, podendo, em casos mais extremos, apresentar corrosão. Vários
pesquisadores verificaram que a interface entre o componente de polietileno e o prato
tibial metálico é uma potencial fonte de resíduos relevante (Wasielewski et al., 1997,
Engh et al., 2001, O'Rourke et al., 2002, Sisko et al., 2017, Ebramzadeh, 2018). Este
tipo de desgaste é designado por “fretting wear” e é gerado por superfícies que foram
projetadas para permanecer juntas. Os padrões de movimento rotacionais,
observados nos pratos tibiais não polidos, provocam marcas em forma de arco no
componente polimérico e marcas pontiagudas no componente metálico, figura 2.18.
O desgaste nesta interface foi considerado um problema importante na ATJ, desde o
início dos anos 2000, dado que pode gerar, por si só, partículas suficientes para causar
osteólise (Ebramzadeh, 2018).
Segundo Sisko et al. (2017), a utilização de um prato tibial com a superfície da
interface polida combinado um mecanismo de retenção/bloqueio robusto pode
reduzir o desgaste e os danos nos dois componentes tibiais. Łapaj et al. (2017) também
chegaram às mesmas conclusões na análise de componentes polimérico com designs
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mais recentes, verificando a eficácia das alterações que os vários fabricantes fizeram
ao longo do tempo.
a)

Não
polido

Polido
Prato tibial inicial

b)
Figura 2.18 - Marcas originadas pelo movimento rotacional, observadas na interface entre o componente
polimérico e o prato tibial a) não polido e b) polido, em próteses fixas, adaptado (Scott, 2017b).

Engh et al. (2001) mediram o movimento relativo entre espaçador e prato tibial
em dez designs de próteses novas, recuperadas em operações de revisão e em
autópsias. Nas próteses novas obtiveram valores entre 6 µm e 157 µm, nos implantes
recuperados os valores variaram entre 104 µm e 718 µm. Os autores do estudo
concluíram que o movimento relativo entre os dois componentes tibiais aumentou sob
o carregamento in vivo. A quantidade de partículas de desgaste geradas na parte
articular é bastante superior, contudo a combinação dos dois processos aumenta a
ocorrência de osteólise relativamente a próteses não modulares. O pequeno aumento
do número de partículas pode não ser a causa principal, considerando-se ainda a
hipótese da migração de partículas de desgaste, provenientes da superfície articular,
para o osso que está sob o prato tibial, devido à maior acessibilidade.
III. Danos e desgaste no pino central
Os espaçadores com limitador de movimento recuperados nas operações de revisão,
apresentam frequentemente danos que podem afetar a sua resistência mecânica. A sua análise
também pode explicar o alinhamento conseguido na cirurgia e o funcionamento da articulação
tibiofemoral. O pino central foi identificado como um local de impacto e de desgaste na ATJ (Kurtz,
2016d). Este pino articula-se como uma came no interior do rasgo central do componente femoral,
estando projetado para o contacto apenas na parte posterior. No entanto, durante a hiperflexão, a
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presença de instabilidade do joelho, o desgaste articular ou uma combinação destes fatores, faz
com que haja contacto na parte anterior, originando desgaste. Na rotação do fémur
(interna/externa), relativamente à tíbia, as faces laterais e as arestas do pino podem colidir com as
superfícies laterais dos côndilos do implante femoral, provocando marcas de impacto/desgaste na
parte anterior em forma de borboleta, designadas como “bow-tie”, figura 2.19 a). Frequentemente,
esta rotação ocorre até ao limite máximo que o design do implante permite, e com força suficiente
para deformar torsional e plasticamente o pino. Nos casos mais graves, pode ocorrer dano por
fadiga ou fratura do pino (Furman et al., 2008).

a)

b)

c)

d)

Figura 2.19 - Desgaste no pino central, produzindo: a) marcas na face anterior - “bow-tie”, b) danos por
fadiga, c) danos nas faces anterior e laterais e d) fratura completa, adaptado (Kurtz, 2016d, Scott, 2017b,
Furman et al., 2008).

Os danos mais comuns são, para além da deformação dos cantos da parte anterior, também
os observados no topo da elevação (Scott, 2017b), figura 2.19 b). Os principais modos de
degradação são a fadiga, a fratura e o desgaste por adesão, figura 2.19 b).
Puloski et al. (2001) referem que 40% da área da superfície dos pinos encontra-se danificada,
confirmando que os lados mais afetados são o anterior e os laterais (próteses recolhidas nas
operações de revisão). Mencionam ainda que 30% das próteses têm danos severos e elevada perda
de material nestas regiões. As partículas resultantes do desgaste e dos danos são uma fonte de
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resíduos para as superfícies articulares e para a interface espaçador/prato tibial, originando outras
formas de desgaste que aceleram a sua degradação.
Callaghan e O'Rourke (2002) sugeriram que o pino central servia para transmitir o momento
axial através da articulação, contribuindo para o desgaste da superfície inferior dos espaçadores.
Estes autores referiram ainda que pode haver uma relação entre os danos no pino e o desgaste em
regiões remotas do espaçador. No entanto, resta saber se as próteses do joelho PS são, na
generalidade, propensas a estes tipos de dano, ou se só são limitadas a certos designs, como
sugerem Furman et al. (2008).

2.4.4 Relação entre desgaste e conformidade das superfícies articulares
O desgaste, na parte inferior do componente polimérico tibial, tem uma forte dependência
da sua geometria articular (Abdelgaied et al., 2014). As geometrias relativamente planas, no plano
anterior/posterior (AP), apresentam uma taxa de desgaste significativamente menor do que os
designs com maior conformidade. Schwarzkopf et al. (2015) concluíram que a causa principal de
movimento e de desgaste da parte inferior do componente de polietileno pode ser o momento
axial transmitido a este componente pelo implante femoral. O formato das superfícies articulares,
ou seja, a conformidade destas superfícies está relacionada com o desgaste da superfície inferior.
Quanto maior é a conformidade maior é o desgaste, consequência de uma passagem mais eficaz
do momento proveniente do componente femoral.

2.4.5 Influência do uso de cimento cirúrgico no desgaste do UHMWPE
Inicialmente, a qualidade do cimento não era muito boa, o que levou ao uso de técnicas
alternativas que não o utilizavam para realizar a fixação dos implantes. A sua retenção era realizada
exclusivamente através do crescimento induzido do osso nas superfícies do implante, sem o risco
de geração de detritos de partículas de cimento que causassem a perda asséptica do implante
(Lombardi et al., 2007). Este crescimento era conseguido com sucesso nos componentes femoral e
patelar, mas não era suficiente em pratos tibiais (Collier et al., 1991), o que levou ao uso de hastes
revestidas ou porosas, complementadas com o uso de parafusos. Esta técnica de fixação já conta
com quatro décadas de evolução e de aplicação na ATJ (Kwong e Schneiderman, 2018).
Simultaneamente, os avanços nas técnicas de cimentação (Grelsamer, 1998) e o seu menor custo
levaram muitos clínicos a voltar ao seu uso, sendo, atualmente, a técnica mais utilizada. No entanto,
existem estudos que reportam uma menor taxa de desgaste da parte inferior do componente
polimérico em próteses não cimentadas (Matassi et al., 2014, Scott, 2017b).
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2.4.6 Influência da radiação no desgaste do UHMWPE
A análise de dados de implantes radiados mostrou que não era a dose de radiação, por si só,
a causa da diminuição do desgaste, mas que o principal fator era a morfologia cristalina do
polímero. O tamanho e a distribuição dos cristais no polímero são afetados pela dose de radiação
e pelo tratamento térmico. Quanto maior é dose de radiação maior é o grau de cross-linking e
menor é o seu desgaste comparativamente com o do materiais não cross-linked (Kennedy et al.,
2010).
A falha por fadiga ocorre em todos os tipos de espaçadores tibiais esterilizados com raios
gama, independentemente do modelo, material ou método de fabrico (moldado ou maquinado)
(Scott, 2017b). A incidência de falhas por fadiga aumenta com o tempo in vivo, à medida que
aumentam a oxidação e os ciclos de uso. Uma maior oxidação inicial significa uma diminuição das
propriedades mecânicas e um menor número de ciclos antes da falha (Berry et al., 2012).
Os polietilenos com baixa a média taxa de cross-linking geram uma quantidade de partículas
de desgaste superior. Por outro lado, os polímeros com elevada taxa de cross-linking produzem
muitas partículas de dimensões abaixo de mícron, o que também pode exponenciar a osteólise
(Kennedy et al., 2010).

2.4.7 Avaliação do desempenho do UHMWPE
O

desempenho

do

polietileno

pode

ser

avaliado

durante

três

fases:

na

conceção/desenvolvimento, durante o uso (já no paciente) e após o uso in vivo.
I. Fase de conceção
O desgaste é uma das medidas de desempenho mais importantes nas próteses do joelho e
pode ser avaliado por testes de desgaste da articulação fémur-tíbia. A interface patela-fémur não
desempenha um papel importante no desgaste desta articulação (Willing e Kim, 2009).
A dimensão, forma e volume das partículas de desgaste dependem de diversos fatores como
a pressão, distância de deslizamento, acabamento superficial, propriedades do material,
temperatura, efeitos da lubrificação, taxa entre escorregamento e rotação e efeitos de
endurecimento da deformação direcional do polietileno. Logo, é necessário desenvolver e avaliar
esses materiais antes de serem aplicados nos pacientes. A avaliação da performance dos implantes
é levada a cabo em simuladores físicos (Pejhan et al., 2017), como os representados na figura 2.20
a). Estas máquinas são normalmente estações múltiplas (com seis graus de liberdade, figura 2.20
b)) que realizam movimentos multiaxiais nas próteses, sob condições controladas como a carga, a
velocidade, o ciclo de movimento (caminhar, subida de escadas ou outras atividades), a
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temperatura, simulando também um ambiente fisiológico da lubrificação in vivo (imersos num
banho de fluido estanque). Esta tarefa é dispendiosa e lenta devido à simulação de um ciclo de
marcha que tem uma frequência baixa e não é uma alternativa viável na fase de desenvolvimento,
sendo mais adequada antes dos testes de aplicação clínica.
Força axial
Flexão Extensão
rotação

c)

translação
Abdução abdução

a)

b)

deslocamento

Figura 2.20 - a) Estação de seis simuladores de desgaste no polietileno (Kennedy et al., 2010);
b) graus de liberdade de um simulador de desgaste e c) modelo dinâmico de contacto multicorpos do
simulador do joelho AMTI, adaptado (Scott, 2017a, Zhao et al., 2006).

Os modelos computacionais de desgaste constituem uma alternativa e um meio
complementar aos simuladores físicos. Os resultados das simulações computacionais são utilizados
para desenvolver o design dos implantes e perceber quais as variáveis e a sua influência no
desgaste. As simulações computacionais, em apenas alguns minutos, conseguem prever o desgaste
e a deformação do espaçador tibial para um determinado número de ciclos de marcha ou de outro
tipo de atividade, como subida de escadas (Zhao et al., 2006). Os simuladores físicos também têm
a função de calibrar e validar os modelos computacionais gerados.
Abdelgaied et al. (2011) relataram a evolução das leis e modelos para prever a perda de
material provocada pelo desgaste nas articulações artificiais, citando vários autores. Empresas
como a ENDOLAB (2012) comercializam os simuladores físicos do joelho e a solução de simulação
por elementos finitos.
II. In vivo
O desgaste do implante também pode ser acompanhado após a implantação da prótese,
segundo vários métodos, nomeadamente, a colocação de sensores na prótese do paciente. Os dados
resultantes, análise da cinemática e das forças a que o disco tibial está sujeito, permitem estimar a
vida útil da prótese colocada e otimizar o design de futuros implantes noutros doentes.
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Arami et al. (2011) instrumentaram uma prótese do joelho in vivo para medição de forças e
cinemática. Os sensores magnéticos foram englobados no componente de polietileno sem exigir
mudanças no design das próteses, figura 2.21. Gupta et al. (2010) também realizaram um estudo
semelhante para estimar o desgaste e prever a longevidade do espaçador tibial nas próteses já
implantadas. O sistema proposto usava telemetria e tinha alimentação de energia própria.
Magneto

Componente
Femoral

Espaçador
Espaçador

Sensor AMR

Sensor AMR
Figura 2.21 - a) sensores AMR (anisotropic magneto resistance) no interior do disco de polietileno; b)
sensor magnético no componente femoral e localização dos sensores AMR no disco de polietileno
(Arami et al., 2011).

III. Após o uso in vivo
O elevado desgaste no polietileno também pode, por si só, causar diretamente a falha da
prótese ou estar na origem de outros tipos de danos por fadiga. Hood et al. (1983) desenvolveram
um método de caracterizar e de quantificar os danos nos espaçadores retirados em operações de
revisão, que inclui sete formas de danos superficiais: corrosão, incorporação de partículas, riscos,
delaminação, deformação da superfície, polimento e abrasão, descritos no anexo 3.
A divisão das superfícies considerada por Hood et al. (1983) inclui dez regiões, na parte
superior do componente polimérico tibial, e quatro regiões, na superfície do componente patelar,
figura 2.22 a) e b). Cada uma destas regiões é avaliada, atribuindo-se uma pontuação conforme a
severidade e extensão do dano. A soma destas pontuações caracteriza o dano total. Este método
continua a ser uma referência em trabalhos atuais, como o de Konopka et al. (2018), em que a
superfície articular foi dividida em catorze regiões, adicionando mais quatro, para melhor
caracterizar as superfícies do pino central, figura 2.22 c), e dividindo a parte posterior em quatro
regiões, figura 2.22 d).
Scott (2017b) resume alguns estudos que utilizam diferentes técnicas para quantificar o
desgaste do espaçador. Esses estudos referem taxas de desgaste de profundidade de penetração
de 0,03 a 0,09 mm/ano.
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A quantificação do dano no pino também é realizada usando as técnicas de pontuação
semelhantes às usadas nas cavidades tibiais e na parte inferior do espaçador.
a)

b)
c)

d)

Figura 2.22 - Regiões dos componentes poliméricos consideradas na avaliação do dano: a) e b) propostas
por Hood et al. (1983) e c) e d) propostas por Konopka et al. (2018).

A maior procura de próteses do joelho, associada à crescente esperança de vida, traduz-se
num aumento de recursos económicos, que só pode ser atenuado com uma maior eficiência nas
cirurgias realizadas. Existe então necessidade de reduzir os casos que necessitam de revisão e
aumentar a durabilidade dos componentes da prótese. Atualmente, estas necessidades passam por
adequar as dimensões da prótese ao paciente, recorrendo também a instrumentos personalizados
na cirurgia. Estas técnicas são abordadas de seguida.

2.5 Personalização na ATJ
Novas técnicas de alinhamento de implantes, envolvendo o uso de gabaritos de corte
específicos para o paciente, criados com a tecnologia de prototipagem rápida, reduzem os tempos
de operação, em comparação com os observados na ATJ assistida por computador, e aumentam a
sobrevivência do implante (Watters et al., 2011). Essas técnicas são também associadas a próteses
personalizadas, permitindo o uso de dimensões ou formatos mais adequados ao osso do paciente,
sem as restrições de uso das dimensões disponíveis. Deste modo, a personalização na área da ATJ
pode ter duas abordagens diferentes, uma que individualiza os instrumentos cirúrgicos, procurando
que haja uma colocação mais precisa dos implantes, e outra em que os próprios implantes também
são executados à medida do paciente. Ambas usam dados de estudos de imagem pré-operatórios,
como ressonância magnética (RM) ou tomografia computadorizada (TC) como ponto de partida
(Wu et al., 2017).

2.5.1 Personalização na cirurgia
Nos últimos anos, foram introduzidas abordagens personalizadas para a ATJ que utilizam os
dados pré-operatórios para fabricar gabaritos de corte específicos para a anatomia óssea de um
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paciente (Wu et al., 2017, Asada et al., 2014). Segundo Watters et al. (2011), a utilização da RM
permite um alinhamento mais preciso dos implantes, superando algumas das desvantagens
propostas pelos atuais sistemas de navegação por computador. Nesse estudo, é apresentada uma
avaliação de custo e benefício da implementação desta abordagem relativamente à ATJ
convencional e navegada por computador. No geral, a ATJ personalizada não foi economicamente
viável comparativamente aos métodos convencionais, embora tenha sido menos onerosa do que a
implementação da navegação intraoperatória. Uma das desvantagens dos sistemas de navegação
é o aumento do tempo gasto na operação e do respetivo custo e, contudo, não é consensual que
haja uma melhoria significativa no alinhamento relativamente aos sistemas convencionais (Shenoy
et al., 2013, Panjwani et al., 2019, Takahashi et al., 2018, Suero et al., 2018). Jones e Jerabek (2018)
analisam o desenvolvimento destes sistemas de navegação ao longo dos últimos 15 anos. Existem
ainda novas técnicas que utilizam softwares de navegação dinâmica com precisão para avaliar
lacunas em toda a faixa de movimento da articulação e não apenas em posições pré-determinadas
e de modo estático (Mehliss et al., 2019).

2.5.2 Personalização dos implantes
Tradicionalmente, os implantes são projetados para fabrico em série, embora já haja
fabricantes de implantes ortopédicos que lançaram no mercado implantes otimizados para
diferentes géneros ou geografias, mas que, no entanto, continuam a ter um alcance limitado de
tamanhos e formas. A utilização de um implante standard pode não ser compatível com a anatomia
do paciente. Os implantes incompatíveis geralmente causam um grave problema de equilíbrio e
durabilidade a curto prazo (Jun, 2011), sendo a personalização a única solução para pacientes com
uma deformidade ou uma anatomia anormal.
A técnica cirúrgica da ATJ sacrifica uma parte óssea saudável, para além da área doente. A
utilização de uma grande variedade de ferramentas de corte cirúrgico, espaçadores e outros
instrumentos implica o seu armazenamento e esterilização após cada cirurgia. Os implantes
individualizados otimizam estes dois aspetos (Slamin e Steines, 2008).
A personalização permite aumentar a longevidade da prótese e é, atualmente, uma
tendência (Koh et al., 2018a, Koh et al., 2018b, Schroeder e Martin, 2018, Li et al., 2017, Zeller et
al., 2017, Patil et al., 2015, Slamin e Parsley, 2012). No entanto, as empresas que já propõem e
comercializam os implantes do joelho personalizados são ainda poucas, sendo a ConforMIS uma
delas (Steinert et al., 2017, Steinert et al., 2015). Além das próteses, os dispositivos da cirurgia
também podem ser personalizados.
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Os autores Slamin et al. (2008) explicaram o processo e a tecnologia da empresa ConforMIS
que usa um software próprio para construir implantes do joelho e instrumentos personalizados a
partir da TC e da RM do paciente. Esta tecnologia, designada por iFit, permite verificar a articulação
doente, extrair as superfícies correspondentes, convertendo essas imagens em sistemas articulares
personalizados. De seguida, elabora o respetivo implante e os instrumentos associados ao corte e
à colocação de guias, necessários na aplicação e no alinhamento. A substituição é minimamente
invasiva e capaz de restabelecer a forma e a função articular normal em pacientes com osteoartrite,
resultando numa técnica simplificada que reduz o trauma cirúrgico. Os implantes estão em
conformidade com o osso ou com a cartilagem saudável, reduzindo a necessidade de retração de
tecido invasivo. O implante é concebido para caber no paciente e não o contrário. Os implantes são
realizados numa liga de crómio-cobalto e a interface tibial em UHMWPE. Os instrumentos da
cirurgia são descartáveis, evitando a esterilização após uso. Os autores referem que o fabrico do
implante e da instrumentação personalizados demora quatro a seis semanas.
Jun (2011) apresenta uma metodologia que cria um modelo personalizado de implante de
joelho, extraindo parâmetros geométricos tridimensionais típicos do joelho, figura 2.23. O método,
é constituído por cinco passos: 1 - reconstrução do modelo 3D do joelho a partir dos exames do
paciente, 2 - extração dos parâmetros geométricos típicos do joelho, 3 - determinação inicial da
geometria dos implantes, 4 - avaliação e modificação do design com base na análise FEM e cirurgia
virtual e 5 - definição final da prótese personalizada (após os passos iterativos 3 e 4). O exemplo
dado mostra a viabilidade do sistema concebido. Todos os parâmetros são utilizados diretamente
para definir a geometria do implante. O autor desenvolveu ainda um software para extrair os
parâmetros do joelho e definir o implante individualizado, conseguindo os cirurgiões simular a
cirurgia e verificar a compatibilidade do implante antes de a realizarem.
Na ATJ, os cirurgiões geralmente enfrentam a decisão de maximizar o ajuste do componente
tibial e simultaneamente alcançar o alinhamento rotacional correto (Schroeder et al., 2018). Estes
autores acreditam que os implantes personalizados assimétricos resolvem este problema,
replicando a estrutura anatómica da articulação, utilizando os dados da geometria do joelho do
paciente durante a fase de fabrico. Referem ainda que grande parte dos implantes personalizados
conseguem um ajuste ao osso tibial inferior a ± 1 mm, enquanto 18% dos implantes standard
apresentam uma dimensão 3 mm acima do tamanho do osso e 37% abaixo, não o cobrindo por
completo. O alinhamento rotacional conseguido nos implantes personalizados não apresenta
desvios porque são projetados segundo este eixo de rotação. Já nos implantes standard (com prato
tibial simétrico), há necessidade de rodar o prato tibial para maximizar o ajuste ao osso figura 2.24.
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Neste caso, 45% apresentam um desvio maior do que 5 graus e 4% maior do que 10 graus. As zonas
de controlo e linhas de referência utilizadas no ajuste são representadas na figura 2.24 d).
Eixo do colo
do fémur

Centro da
cabeça do
fémur

Determinação dos eixos de referência
Eixo femoral
mecânico Eixo vertical
Eixo femoral
anatómico

Planos
de corte

Ângulo tibiofemoral
(5 ̴7˚)

Eixo femoral
anatómicos

Centro da
Eixo femoral Planos
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mecânico de corte
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Parâmetros de conceção da prótese personalizada
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mecânico

Prato
tibial

Eixo tibial
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Simulação
da cirurgia

Implante femoral

Fémur

Tíbia

Parâmetros geométricos extraídos das imagens TC
Figura 2.23 - Parâmetros geométricos e eixos de referência extraídos dos modelos do joelho
reconstruídos, determinação da geometria dos implantes femoral e tibial e simulação da cirurgia,
adaptado (Jun, 2011).
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Schroeder et al. (2018) compararam o ajuste tibial realizado pelo implante personalizado
(ConforMIS iTotal CR) e aquele que é possível utilizando as dimensões standard de três designs.
Contudo, não abordam o processo produtivo dos dois componentes tibiais nem o tempo de
execução.
Osso do paciente

a)

b)

Implante
personalizado
Ajuste
medial - anterior

Implante
standard

Ajuste
medial - posterior

c)

d)

Ajuste
lateral - anterior

Ajuste
lateral - posterior

Controlo do ajuste

Figura 2.24 - a) desenho CAD da tíbia do paciente com representação dos eixos de referência, ajuste do
prato tibial b) personalizado e c) standard; d) ajuste do implante controlado em quatro zonas, adaptado
(Schroeder et al., 2018).

2.5.3 Procedimentos na conceção das próteses do joelho personalizadas
O primeiro passo no projeto de um implante ortopédico personalizado é a recolha dos dados
anatómicos do paciente através de imagens médicas. As técnicas de imagiologia obtêm os dados
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) da articulação do joelho. A reconstrução
3D dos ossos do paciente é realizada com softwares específicos, adquirindo dados nas TC e RM,
figura 2.25.
A TC fornece imagens com melhor qualidade na definição de ossos (Dimitriou et al., 2016,
Bryan et al., 2010) e a RM melhor contraste nos tecidos moles. A resolução e o ruído presente nas
imagens DICOM determinam a qualidade e a precisão do modelo reconstruído em 3D, podendo ser
necessário um processamento adicional das imagens, como remoção de ruído para melhorar a
qualidade dos dados capturados (Iglesias et al., 2018). Os softwares, como o Mimics, podem fazer,
simultaneamente, a segmentação da articulação e a reconstrução 3D. Nas imagens, são
identificadas zonas de interesse e estabelecidos pontos no contorno das formas, seguindo-se a
inclusão de superfícies, delineando e modelando os corpos sólidos por splines. Após a reconstrução,
o modelo anatómico final pode ainda conter algum ruído, necessitando de alisamento e de
filtragem secundária da superfície 3D, através de softwares como o Magics e Geomagic Wrap. O
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ficheiro gerado, no formato STL, da anatomia 3D reconstruída pode ser usado para a conceção dos
implantes personalizados, através de software CAD, como o Pro/Engineer, ou o SolidWorks.
Obtenção de imagens/scans
2D de tomografia, radiografia
e TAC do paciente

Modelação dos sólidos em CAD
Conversão das imagens dos exames
para 3D com a obtenção das
dimensões características ossos
completos
após cortes

Personalização
dos implantes

Fémur

Tíbia

Montagem
do conjunto

Figura 2.25 - Reconstrução 3D dos ossos do paciente, a partir das imagens de exames médicos, utilizada
na conceção de próteses de joelho personalizadas, adaptado (Dong et al., 2010, Bougherara et al., 2009,
TOTH-TASCAU et al., 2010).

Durante e após a conclusão da conceção do implante, é prática comum realizar uma análise
por elementos finitos. Os conjuntos utilizados têm uma geometria precisa com erros quadráticos
médios, relativamente às imagens digitalizadas, inferiores a 0,5 mm (Shim et al., 2007, Baldwin et
al., 2010). Os resultados dessa análise, por exemplo, as tensões resultantes durante ciclos ou
determinadas condições de carga, determinam ou a necessidade de redesenhar o implante, ou de
prosseguir para o seu fabrico. Devido à dificuldade em obter as condições de carga diretamente do
paciente, é normal utilizar as estimadas em estudos ou relatórios já publicados.
Lin et al. (2005) utilizaram a Engenharia Inversa para obter o modelo em CAD de uma prótese
personalizada do joelho a partir de modelos de próteses já existentes (que não possuem um modelo
em CAD), modificando apenas parâmetros locais. Explicam as operações realizadas para
personalizar a prótese, dimensionando, por exemplo, o comprimento da haste. A partir do modelo
físico da prótese, obtêm o modelo digital, processam os pontos obtidos, ajustam as superfícies e
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construem o desenho 3D. Este sólido foi importado para um software CAM onde geraram o código
NC. Os autores referem ser possível fabricar uma prótese personalizada do joelho num prazo de
três a sete dias. Contudo, são apenas apresentadas imagens de componentes metálicos, não
havendo referência sobre o fabrico do componente tibial polimérico.
As soluções ortopédicas não personalizadas continuarão a ser uma parte da medicina de
implantes durante algum tempo, no entanto, as alternativas personalizáveis tornam-se mais
comuns e acessíveis, podendo, a médio e longo prazo, ultrapassar as opções de tratamento
tradicional. A conversão do processo produtivo em série para o unitário traz alguns desafios. Um
deles é a flexibilidade do processo, tendo em conta uma maior variedade de dimensões e formas.
O outro desafio será fazê-lo a um custo suportável para os vários sistemas de saúde.
Por ultimo, é importante que haja uma relação de maior proximidade entre os fabricantes e
os cirurgiões e com o próprio paciente, permitindo uma troca de informação recíproca antes da
fase produção e evitando tempos de espera elevados. Nesta perspetiva, é importante conhecer os
métodos de fabrico que se adaptam a estas exigências.

2.6 Tecnologias de fabrico de implantes médicos
A reprodução precisa e exata das formas, elaboradas através de softwares de CAD, exige que
haja uma estreita ligação entre os modelos 3D gerados e a técnica de fabrico, sendo parte integrante
desta. A crescente personalização de próteses introduz novas restrições de fabrico que têm de ser
respondidas em intervalos de tempo curtos, sem penalizar as propriedades dos materiais, como a
rigidez e a resistência à fadiga, e produzindo superfícies com bom acabamento.
No caso dos implantes, são variados os materiais e as tecnologias de processamento e
fabrico, que vão desde as mais clássicas como a fundição, o forjamento, a fresagem, a maquinagem
CNC, até às tecnologias de prototipagem rápida.

2.6.1 Prototipagem rápida
A prototipagem rápida de modelos de próteses tem algumas limitações como a
incompatibilidade biológica dos materiais habitualmente utilizados, a morosidade e a
complexidade do processo para se obter um modelo com bom acabamento superficial e precisão
anatómica, o elevado custo de produção do modelo e a quantidade de operações de acabamento
necessárias (limpeza, remoção de suportes, polimento, pintura, cura, infiltração, etc.). Esta
tecnologia é bastante interessante para produzir modelos dos ossos do paciente, com uma correta
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representação das cavidades medulares, úteis na preparação das cirurgias. A produção de
pequenas séries pode compensar o tempo gasto, mas não se justifica em peças singulares.
Existem vários estudos que comparam a maquinagem com a prototipagem rápida, referindo
as desvantagens desta última técnica. Raos et al. (2005) e Ramos e Simões (2009) fazem-no para a
conceção de um implante da anca.
A prototipagem rápida combinada com a maquinagem de implantes é um processo de
fabrico mais expedito. Os autores Jiankang et al. (2006) utilizaram este processo na produção de
um implante femoral do joelho. O implante foi aplicado in vivo, mas não foram inseridos mais
componentes. Michèle et al. (2007) também apresentaram uma metodologia semelhante que usa
CAD, CAM e prototipagem rápida num implante da articulação do cotovelo personalizado, onde a
maquinagem demorou 104h e o material usado foi o titânio.
Giannatsis e Dedoussis (2009) referem, num artigo de revisão, várias aplicações médicas de
tecnologias de fabrico aditivo e de prototipagem rápida com uso direto ou indireto no corpo
humano. Os autores incluem aplicações como o fabrico de implantes personalizados do crânio e do
joelho, implantes porosos (scaffolds), tecidos, modelos de ossos e instrumentos cirúrgicos, etc..
A prototipagem rápida tenderá para um método de fabrico real e final, transformando-se em
fabrico rápido, sem tempo e custos gastos no desenvolvimento de ferramentas. O uso direto da
peça obtida depende, obviamente, do material exigido na aplicação final, e também das restrições
geométricas do componente. O fabrico direto de protótipos de metal, como aço inoxidável, crómiocobalto e algumas ligas de titânio são relatados por Leordean et al. (2015).
A tecnologia de fabrico pode dividir-se em três categorias principais: tecnologia de
tratamento aditivo, subtrativo e de superfície. No primeiro caso, adicionam material apenas nas
zonas onde este é necessário. As técnicas subtrativas partem de um todo e vão retirando material
até se obter a peça final. No último caso, conferem novas características às superfícies realizadas
pelos processos anteriores e podem ser encaradas como operações complementares de
acabamento final.

2.6.2 Tecnologia de fabrico aditiva
Em termos de processamento, estas tecnologias têm sido comparadas às tecnologias de
prototipagem rápida. A principal diferença é que estas últimas produzem, na maioria dos casos,
peças de plástico utilizadas para validar designs conceituais durante o processo de
desenvolvimento do produto, não produzindo a peça final.
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I. Aplicação em componentes metálicos
A tecnologia de fabrico aditiva de ligas metálicas inicia-se com a mesa da máquina vazia,
sobre a qual é colocada uma chapa de substrato que é a base para construir a peça. Os pós
metálicos são fundidos, sob o controle do computador para construir a peça ponto por ponto,
camada por camada, guiando-se através de um modelo de CAD 3D. Apenas as regiões que são
fundidas é que constituem a peça final. Uma vez que a construção da peça metálica está completa,
a chapa base é removida e executam-se as operações de acabamento. Existem processos diferentes
para fundir o metal como lasers ou feixes de eletrões, designadas por Laser Engineering Net Shaping
(LENS) e Electron Beam Melting (EBM), respetivamente.
Balažic et al. (2009) explicaram o princípio e as capacidades da tecnologia LENS para o fabrico
de implantes médicos, nomeadamente componentes das articulações, joelho, anca, vértebras e
outras. O funcionamento do processo utilizando um feixe de eletrões para fundir o metal em pó
está esquematizado e descrito por Schroeder (2006). Estes autores referem ainda as vantagens, os
inconvenientes e a aplicação dos processos LENS e EBM.
Esta tecnologia pode ser utilizada como prototipagem rápida com reduzido tempo de
obtenção do protótipo. Algumas peças de metal podem ser usadas diretamente em aplicações
clínicas precisando, em alguns casos, de um acabamento. A peça física é executada a partir do
ficheiro CAD, sem necessitar de um intermediário como os softwares CAM, eliminando o uso de
ferramentas, moldes e matrizes. Possibilitam novos designs e geometrias que não são possíveis de
obter usando maquinagem ou operações subtrativas, tecnologias de fundição ou de forjamento.
Contudo, é uma tecnologia não massificada (com um custo elevado) e não muito acessível (existem
poucas instalações).
Estes processos são especialmente usados em implantes ortopédicos e instrumentos
cirúrgicos fabricados em liga de Ti6Al4V ou de CoCrMo, permitindo usar soluções personalizadas. Os
autores Schroeder (2006), Harrysson et al. (2008) mostraram implantes realizados através da
tecnologia EBM como hastes femorais da anca, copos acetabulares da anca (próximos da forma
final), ou componente femoral do joelho, figura 2.26 a).
Song et al. (2014) aplicam o método Selective Laser Melting (SLM) para fabricar diretamente
o implante femoral da prótese do joelho personalizado em CoCrMo, referindo um desvio
dimensional de 0,03 mm, figura 2.26 b).
As tecnologias aditivas descritas são mais interessantes para o fabrico dos implantes femorais
e tibiais da prótese do joelho. No entanto, também estão a ser estudados outros processos como
o Selective Laser Sintering que podem ser aplicados ao componente polimérico tibial.
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b)

a)

Figura 2.26 - Componente do joelho realizado por: a) EBM peça resultante do processo (near-net-shape),
com acabamento intermédio e final, b) SLM antes e depois do polimento, adaptado (Schroeder, 2006,
Song et al., 2014).

II. Aplicação em componentes de UHMWPE - Selective Laser Sintering (SLS)
Changhui et al. (2016) utilizaram um método de fabrico semelhante aos descritos
anteriormente para obter o componente tibial de polietileno da prótese do joelho personalizada.
Foram utilizados pós de UHMWPE que cumprem os requisitos médicos standard. Nesta pesquisa,
o método ainda estava em fase de desenvolvimento, otimizando os parâmetros do processo e
mostrando a sua viabilidade. Os autores indicam algumas propriedades mecânicas e os valores de
precisão dimensional alcançados e não referem qual o acabamento superficial obtido.
As propriedades mecânicas ainda são inferiores às produzidas pelo método tradicional de
moldação. Adicionalmente, os autores fabricam o componente femoral com uma liga de CoCrMo e
o prato tibial com a liga de Ti6Al4V (Song et al., 2014). Estes dois componentes foram produzidos
através do método SLM e o componente de polietileno através do método SLS com um tratamento
térmico posterior, figura 2.27. As peças produzidas podem ser diretamente usadas como peças
finais e o processo pretende dar resposta à produção personalizada de próteses. No entanto, ainda
existem diversas questões por resolver que passam pelo maior controlo da precisão dimensional,
melhoria das propriedades mecânicas do polietileno e um maior conhecimento sobre os
tratamentos térmicos posteriores ao fabrico por SLS.
a)

c)

b)

Figura 2.27 - Fabrico do componente tibial de UHMWPE por SLS: a) desenho do sólido, b) protótipo e
c) antes e após tratamento térmico, adaptado (Changhui et al., 2016).

Calignano et al. (2019) ilustram e descrevem as tecnologias de fabrico aditivas que
atualmente são usadas no campo da medicina e os seus principais benefícios. Esta revisão
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apresenta alguns exemplos e destaca as principais diferenças entre os vários processos, materiais
e modelos destas tecnologias, que podem ser, e normalmente são, combinadas com tecnologias de
tratamento de superfície e tecnologias subtrativa.

2.6.3 Tecnologia de fabrico subtrativa
A tecnologia de fabrico subtrativa remove o material de um bloco ou de uma peça base
existente. O bloco inicial pode ter formas primitivas (paralelepipédica, cilíndrica ou outras) ou
derivadas de ações de forjamento, ou formas mais refinadas, como as peças vazadas (fundição),
produzidas através de moldes, ou forjadas, produzidas a partir de matrizes. Estas peças são fixadas
e posicionadas, pela base, através de um gabarito (dispositivo de fixação) para serem sujeitas a um
processo de várias operações de maquinagem. O processo de maquinagem inclui operações de
desbaste

(remove

grande

quantidade

de

material),

semiacabamento

(uniformiza

a

sobre-espessura) e acabamento.
Como exemplos de operações de fabrico subtrativas podem considerar-se a fresagem, a
furação, a retificação de superfícies planas, a retificação/torneamento de cilindros, a maquinagem
a alta velocidade, a descarga elétrica e a maquinagem por erosão química (Schroeder, 2006, Saptaji
et al., 2018).
A técnica subtrativa é a mais utilizada e dominada, existindo uma sequência de etapas
padronizadas que levam à peça final. É, provavelmente, o processo que mais se adequa à obtenção
de componentes médicos personalizados. De seguida, são apresentados exemplos de componentes
ortopédicos fabricados, direta e indiretamente por maquinagem.
Uma abordagem comum, referida pelos autores Junior et al. (2006), apresenta uma
metodologia para traduzir a informação do scan da TC para um sistema de CAD/CAM tendo como
objetivo a conceção e fabrico do modelo da prótese humana (crânio). Na simulação CAM, definem
o material, as superfícies geométricas, o referencial da peça, as ferramentas de corte adequadas e
a estratégia de maquinagem (trajetória da ferramenta). Se todos os parâmetros estiverem corretos
e o resultado final for alcançado, geram o código NC, que finalmente é introduzido na máquina
CNC.
Vários autores Junior et al. (2006), Canciglieri et al. (2009), Costa e Lajarin (2012), Hieu et al.
(2002) utilizaram o método descrito para fabricar a parte superior de um crânio. Nas operações
adicionais de maquinagem usaram máquinas CNC de quatro ou cinco eixos mas, de acordo com a
investigação do autor (Hieu et al., 2002), o uso de maquinagem com três eixos tem várias
vantagens: maior precisão, menor tempo de fabrico, menor custo e maior disponibilidade. A
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precisão anunciada para a maquinagem é de 0,05 mm. Costa et al. (2012), além da conceção por
maquinagem, também conceberam o mesmo implante através de fundição, com um molde
maquinado. O material do implante em ambos os processos foi o PMMA. A comparação dos erros
dimensionais dos dois implantes permitiu aos autores concluírem que o processo de fundição tem
um desvio dimensional maior, devido à contração térmica, e é um processo mais moroso.
Os investigadores Borkowski et al. (2007), Raos et al. (2005) seguiram abordagens
semelhantes à referida anteriormente para conceção de vários tipos de articulações: cotovelo,
anca, joelho e discos vertebrais, sendo prótese final fabricada por maquinagem.
O autor Relvas (2007), na sua tese de doutoramento, propôs o conceito de fabricar um
implante personalizado da anca em simultâneo com o ato cirúrgico. A haste final é realizada por
maquinagem, com recurso a sistemas de CAM para a geração das trajetórias, tendo em conta
fatores de precisão de forma, garantindo um determinado ajustamento. O processo foi testado in
vivo numa ovelha e o material utilizado no implante foi um polietileno de alta densidade (material
adequado às circunstâncias). Segundo o autor, estes procedimentos com algumas alterações
podem ser utilizados em pacientes humanos.
Existem alguns estudos para aumentar a qualidade das superfícies complexas biomédicas.
Ramsden et al. (2007) apresentaram um resumo exaustivo relativo a este tema. O autor Nevelos
(2004) também abordou o tema, mas para as próteses do joelho, incluindo ainda os mecanismos
de desgaste nas superfícies com movimento relativo.
Lee et al. (2009b) fabricaram um componente femoral da prótese do joelho personalizado,
através de maquinagem CNC a cinco eixos. No software de CAM, é planeada a sequência de
operações de corte para o desbaste e acabamento, figura 2.28. Entre a fase de conceção da prótese
e o fabrico final da prótese, realizaram um protótipo num termoplástico através de tecnologia
aditiva. Este protótipo serve para aprovação, após ser analisado e inspecionado pelo cirurgião e
pelo fabricante.

Figura 2.28 - Simulação das operações de acabamento num software de CAM (Lee et al., 2009b)
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Lee et al. (2009b) verificaram o código NC com o software Vericut™, simulando, em ambiente
3D, o controlador e a própria máquina CNC. Não é referido se houve qualquer otimização dos
parâmetros de corte. Lee e Chang (2009a) também executaram um trabalho idêntico ao anterior,
mas com o intuito de fabricar uma haste femoral personalizada de uma prótese da anca.
Pelos exemplos dados, o processo de maquinagem é muito flexível, adaptando-se bem a
várias geometrias e mudanças de dimensões exigidas pela personalização de implantes. A obtenção
da peça final de um modo direto é também uma mais valia. Em alguns casos são necessárias
operações de acabamento superficial. Não foram encontradas referências sobre a maquinagem do
componente polimérico tibial.

2.7 Metodologia de Validação de Implantes
A pesquisa e o desenvolvimento de implantes é um processo longo e complexo, dividido em
várias fases que deve obedecer a inúmeros testes, permitindo que a sua aplicação seja feita com
um grau de segurança e previsibilidade elevado. Segundo Balažic et al. (2009), este processo pode
ser dividido em seis fases:
1 - Definição do problema baseado nas necessidades e objetivos do trabalho. Tipificação de
fraturas ou outras patologias que levam a uma solução comum.
2 - Nesta fase, são consideradas ideias preliminares dos implantes e postas em prática
realizando desenhos 3D baseados em TC ou RM dos ossos que parcialmente se pretendam
substituir.
3 - Realização da análise numérica do modelo (por elementos finitos) e melhoria do design
do protótipo. Realização física do protótipo através de, por exemplo, maquinagem a alta
velocidade (o mais comum).
4 - Verificação da funcionalidade e desempenho do protótipo através de testes mecânicos,
químicos, histológicos e também testes em cadáveres (in vitro).
5 - Se os resultados do protótipo forem os previstos este é testado em pacientes (in vivo).
6 - Aplicação clínica do implante desenvolvido e testado.
O implante não é desenvolvido isoladamente, mas sim paralelamente com os instrumentos
cirúrgicos que permitem um correto corte dos ossos, aplicação e posicionamento da prótese. Estes
instrumentos permitem que a cirurgia decorra, tanto quanto possível, de forma análoga,
independentemente de quem opera, não esquecendo que o sucesso e longevidade da prótese
dependem também da sua correta aplicação.
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Os materiais utilizados nas próteses têm de cumprir requisitos básicos como: a
biocompatibilidade, a resistência à corrosão, a bioadesão, a biofuncionalidade, a disponibilidade e
a maquinabilidade. Estudos adicionais, mais centrados nos materiais, atestam: a genotoxidade, a
carcinogenicidade, a toxicidade reprodutiva, a citotoxicidade, a irrigação, a sensibilidade e a
presença de resíduos de agentes de esterilização.
Os testes efetuados a um implante podem ser de dois tipos: in vivo e in vitro. Os testes in vivo
são realizados num ambiente o mais próximo possível do real: em humanos ou em animais como o
porco, devido à semelhança dos tecidos estruturais. No segundo caso, são realizados num ambiente
ideal controlado (em laboratório). Estes testes podem ser biomecânicos, incluindo medições de
deformações e alongamentos dos tecidos moles, biofuncionais, realizados em cadáveres humanos
ou de animais, metalúrgicos (resistência à corrosão), de biocompatibilidade, de bioadesão
(histologia, química, etc.) e testes de maquinabilidade. É neste último campo que se pretende
intervir, com o objetivo de conseguir caracterizar e otimizar os parâmetros de maquinagem para o
componente e material selecionados.

2.8 Maquinagem de superfícies complexas
Nesta secção, pretende-se mostrar as abordagens de outros autores à maquinagem de
superfícies complexas. Nesses estudos, referem-se os principais parâmetros de maquinagem, as
principais fontes de erros na precisão dimensional das peças, a necessidade e as vantagens e os
inconvenientes da maquinagem realizada a três ou cinco eixos, a otimização da trajetória da
ferramenta, a previsão da rugosidade nas operações de acabamento e o conceito de peça-teste.

2.8.1 Parâmetros de maquinagem
A maquinagem de alta velocidade é uma técnica complexa cujo êxito depende de vários
fatores, desde os puramente técnicos, passando pelos do tipo organizativo, até à formação dos
operadores (Lacalle e Lamikiz, 2008). Dos fatores intervenientes, que são inúmeros e interrelacionados, destacam os mais importantes:
a. Material a maquinar: dureza, tenacidade, ductilidade, presença de carbonetos e outras
partículas abrasivas, difusibilidade térmica, etc.. Estas propriedades determinam a
definição dos parâmetros de corte.
b. Ferramenta de corte: o material base, o revestimento e a geometria.
c. Parâmetros do processo: velocidade de corte, velocidade de avanço, incremento axial e
incremento radial. Parâmetros importantes na determinação da vida útil da ferramenta e
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nas tolerâncias da peça final.
d. Máquina de maquinagem de alta velocidade: a rigidez, as características mecânicas e a
aceleração dos eixos definem a possibilidade de manter avanços altos e um grande regime
de rotação da árvore.
e. Estratégias de corte: concordante (a puxar; os dentes da fresa giram a favor do avanço) ou
discordante (a empurrar; os dentes da fresa giram contra o avanço), ascendente ou
descendente, sentido único ou sentido duplo (zig-zag), trajetória da ferramenta sobre a
superfície (Ex: paralela, radial, espiral), etc.. As estratégias são importantes quando se
pretendem elevadas taxas de remoção de material, na maquinagem de material duros e
nas operações de acabamento, para obter uma superfície com baixa rugosidade.
f.

Funções da máquina CNC: a gestão dos ciclos de controlo deve ser selecionada
corretamente, sendo um compromisso entre a máxima produtividade e a máxima
qualidade.

g. A geração de código nos programas de CAM.
h.

Condições iniciais para o desbaste e para o acabamento (otimizar os vários tipos de
operações).

Atualmente, muitos setores contêm aplicações que exigem a existência de superfícies
complexas, quer seja para obter uma maior eficiência aerodinâmica, quer seja para melhorar as
propriedades estruturais, ergonómicas ou estéticas. Esta necessidade já não é exclusiva da indústria
de moldes, verifica-se também nos setores como o automóvel e o aeroespacial, na produção de
algumas peças de decoração, no campo dos implantes médicos, etc.. As tolerâncias a cumprir são
apertadas, como por exemplo, de 0,05 a 0,1 mm, em moldes de estampagem, e menores do que
0,04 mm, em fundição injetada (López de Lacalle et al., 2007). Existe um grupo vasto de variáveis
ou parâmetros que influenciam a qualidade final da peça e o tempo de execução. O objetivo é
conseguir as formas, as dimensões, as tolerâncias e o acabamento superficial desejados com um
custo reduzido. Englobam-se os custos de mão-de-obra, materiais e ferramentas, energia,
ocupação da máquina, tempo e recursos aplicados nas operações adicionais de acabamento final,
como o polimento. Com esta finalidade, é importante isolar a influência de cada variável e de cada
estratégia envolvidas no processo, conhecendo a consequência prática de cada uma.
A multiplicidade de estratégias da trajetória da ferramenta de corte sobre a superfície da peça
torna difícil selecionar a mais adequada para a execução de geometrias complexas, sendo necessário
otimizar o código numérico. Seguidamente, referem-se os objetivos e conclusões de alguns estudos
de otimização de estratégias e da influência de parâmetros ou variáveis de maquinagem no
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acabamento da superfície e no tempo de maquinagem.
Os autores Baptista e Simões (2000) fizeram uma análise dos parâmetros de maquinagem
importantes no acabamento superficial, de modo a diminuir o tempo da operação de polimento
manual. Os autores realizaram uma aplicação que, através de um modelo matemático, prevê os
valores dos parâmetros do processo que conduzem a um tempo de maquinagem mínimo para obter
uma determinada rugosidade. As variáveis estudadas foram as seguintes: incremento lateral, avanço
por dente, direções de avanço. Foram ainda comparadas as tecnologias de três e cinco eixos.
Enquanto na maquinagem a três eixos apenas se pode escolher a trajetória da ferramenta sobre a
superfície a maquinar, na maquinagem a cinco eixos é possível variar a inclinação do eixo da
ferramenta relativamente à normal da superfície maquinada, adicionando mais variáveis ao
processo. Mantiveram constante a velocidade de rotação da ferramenta de corte e o diâmetro das
ferramentas, (pré-definido para evitar interferências geométricas entre a ferramenta e a peça), e a
profundidade de corte (parâmetro pouco importante nas operações de acabamento, uma vez que
este valor é sempre muito pequeno). Avaliaram os resultados com as seguintes variáveis de
controlo: rugosidade, precisão dimensional, geometria da peça e tempo de maquinagem. A peçateste utilizada tinha quatro zonas distintas: um plano convexo, um côncavo, um horizontal e um
inclinado. Os planos com curvatura apenas apresentavam curvatura numa direção. Os testes foram
realizados numa liga de alumínio da série 7000. Os níveis de rugosidade considerados foram os
seguintes: aproximadamente 0,5 µm, equivalente a polimento manual, 1,0 µm, aceitável em
operações de acabamento, mas que implica polimento manual, 1,8 µm, ainda aceitável, mas
implicando maior tempo de polimento.
Baptista et al. (2000) concluíram que a rugosidade máxima ocorreu segundo a direção
perpendicular relativamente à direção de avanço e que existem diferentes combinações de
incremento lateral e avanço por dente para atingir a mesma rugosidade, mas com tempos de
maquinagem diferentes. A direção de avanço não foi muito relevante na rugosidade. As principais
limitações deste estudo são a curvatura dos planos ser apenas numa direção e a velocidade de
rotação ser baixa, relativamente às utilizadas em maquinagem a alta velocidade.
Quinsat e Sabourin (2006) relacionaram os vários parâmetros de maquinagem e
apresentaram diversas referências onde são estudas as suas variações. No estudo da maquinagem
a três eixos de uma peça esculpida, consideraram como parâmetros principais: a curvatura
transversal e longitudinal da superfície, a velocidade de rotação e de avanço da ferramenta, a
direção de maquinagem, o incremento transversal e longitudinal da ferramenta e, como variáveis
de saída, o erro provocado, a tolerância conseguida, o tempo de maquinagem e a rugosidade
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resultante na superfície. Na tabela 2.2 pode observar-se a inter-relação dos vários parâmetros que
influenciam o tempo de maquinagem e os requisitos a cumprir na peça (desvio na forma e
rugosidade).
Tabela 2.2 - Inter-relação dos parâmetros de maquinagem, adaptado (Quinsat et al., 2006).
Fenómeno
mudável
Variação na
velocidade de
avanço
Taxa de
abrangência
(Cover rate)
Variação na
velocidade de
corte
Marca da
aresta de corte
Altura da crista

Variação da
carga

Contornos

Parâmetro geométrico
relevante

Requisitos da
peça

Curvatura longitudinal

-

Parâmetros na estratégia
de maquinagem

Influência no
tempo de
maquinagem

Direção de maquinagem

Elevada

Velocidade de avanço
Curvatura transversal
Orientação eixo da
ferramenta/superfície
Orientação da superfície
relativamente à
ferramenta
Curvatura transversal
Orientação eixo da
ferramenta/superfície
Curvatura longitudinal e
transversal
Orientação eixo da
ferramenta/superfície
Curvatura longitudinal

-

Direção de maquinagem
Velocidade de avanço

Elevada

Rugosidade da
superfície

Direção de maquinagem

-

Rugosidade da
superfície

Velocidade de avanço

Elevada

Rugosidade da
superfície

Direção de maquinagem

Desvio na forma

Direção de maquinagem

Rugosidade da
superfície
Desvio na forma
e Rugosidade da
superfície

Incremento longitudinal

-

Elevada
Velocidade de avanço
Incremento longitudinal

-

O incremento entre duas posições sucessivas da ferramenta é calculado de acordo com o
raio de curvatura da trajetória da ferramenta. Quanto maior for o raio de curvatura maior pode ser
o incremento longitudinal, que é definido de acordo com a tolerância pretendida. A superfície
maquinada foi obtida por varrimento, o material não removido depende da forma e dimensão da
ferramenta selecionada. Se o incremento longitudinal for maior do que o avanço, o erro da
trajetória computada é superior à rugosidade da superfície. Os parâmetros das estratégias de
maquinagem podem ser modificados para diminuir o tempo de maquinagem, respeitando os
requisitos necessários da peça (desvio na forma e rugosidade) (Quinsat et al., 2006).
Quinsat et al. (2006) concluíram ainda que a direção de maquinagem é um parâmetro
essencial na escolha da estratégia de maquinagem. Os fatores mais influentes são: os parâmetros
geométricos, a orientação da superfície relativamente à orientação da ferramenta e a curvatura
transversal e longitudinal da trajetória da ferramenta. A direção de maquinagem é um dos
parâmetros mais importantes para a redução do tempo de maquinagem e diminuição da
rugosidade superficial. Normalmente, esta direção é escolhida de acordo com uma taxa de avanço
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ideal ou profundidade de corte e não existe uma metodologia que relacione a superfície e os
parâmetros da estratégia de maquinagem com os requisitos da rugosidade pretendida. A
rugosidade da superfície e o desvio de forma estão relacionados com a estratégia escolhida e com
a sua geometria. Logo, há necessidade de criar critérios para escolher a direção de maquinagem
mais conveniente e eficaz. Os softwares CAM permitem a gestão de vários modos de geração de
trajetórias da ferramenta (zig-zag, espiral, z-level, plano paralelo, isoplanar, etc.), apoiando-se na
geometria da superfície a ser maquinada. Várias estratégias de maquinagem podem ser utilizadas
para a mesma forma, não existindo regras precisas para facilitar essa tarefa partindo da análise do
modelo numérico de uma peça e dos requisitos de qualidade.
A escolha de uma direção de maquinagem, com o objetivo de otimizar a sua duração, é
estudada sob vários critérios: redução no tempo de corte efetivo, e de não-corte, ou diminuição
das forças de maquinagem. No primeiro caso, a direção de maquinagem é escolhida efetuando um
aumento na taxa de remoção de material, o que requer um aumento na velocidade de avanço real
e no incremento transversal (Mersni et al., 2018). No caso do tempo de não corte, a direção de
maquinagem é escolhida para diminuir os movimentos da ferramenta que não executam remoção
de material.
As estratégias e as variáveis de corte são otimizadas com diversos critérios, um deles é a
diminuição da fonte que provoca o erro dimensional ou a diminuição da qualidade superficial,
selecionando um percurso ou parâmetros que minimizem as respetivas fontes de erros.

2.8.2 Fontes de erros dimensionais
Durante a maquinagem da peça podem ocorrer alguns problemas como o uso de parâmetros
de corte errados e a seleção incorreta da ferramenta, ainda que a sua trajetória seja a adequada. O
operador de CAM pode escolher os parâmetros de maquinagem de acordo com os recomendados
nas bases de dados dos fabricantes das ferramentas ou baseados no histórico recolhido pela
empresa ao longo do tempo. No alumínio ou em ligas leves, este procedimento é suficiente para
definir bons parâmetros de corte. Nos casos em que se usam aços temperados (nos moldes), ligas
resistentes ao calor (no caso de lâminas e impulsionadores), ligas de titânio (nas lâminas, nos
componentes estruturais e nos implantes), ou materiais sobre os quais não existe informação
específica, como no caso do UHMWPE, as condições de corte para otimizar a vida das ferramentas
não são as condições ótimas para obter o melhor acabamento (Lacalle et al., 2008).
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Outro aspeto importante é a deflexão da ferramenta, que influencia a precisão dimensional
e a rugosidade superficial. A deflexão da ferramenta está diretamente relacionada com as forças
de corte que deverão ser calculadas e fornecidas ao operador de CAM (Nghiep et al., 2018).
Os erros dimensionais em superfícies complexas dependem do erro provocado pelo CAM,
dos erros da cinemática máquina-ferramenta, da deflexão da ferramenta causada pelas forças de
corte e do erro de atraso da máquina CNC ao longo da interpolação de curvas. A rigidez da máquina
pode ser medida pelo deslocamento da ponta do eixo em relação à base da máquina devido a uma
força e pode ser obtida através de testes experimentais ou através de uma análise de elementos
finitos. Lacalle et al. (2008) referiram estudos da cadeia de rigidez do sistema global, apresentando
valores típicos para as máquinas, para o porta-ferramentas/haste e para as ferramentas, tendo
concluído que a rigidez das ferramentas é várias vezes menor relativamente às outras situações.
Conhecer as frequências naturais do conjunto da árvore/eixo-ferramenta e definir a
velocidade de rotação ótima da árvore, juntamente com a profundidade de corte de acabamento,
evitam problemas dinâmicos, como chatter (Chang et al., 2019), na maquinagem a alta velocidade
no acabamento de moldes, matrizes e outros com formas complexas.
Durante o processo de maquinagem de superfícies complexas, os erros mais importantes são
provenientes da deflexão da ferramenta de corte, ou da distorção da rigidez do sistema
máquina/ferramenta/porta-ferramentas/árvore sob a ação das forças de corte. O problema da
deflexão é mais relevante com ferramentas mais flexíveis (para L3/D4 = 80,1 mm-1; L3/D4 é o
parâmetro de esbeltez da ferramenta, onde D é o diâmetro da ferramenta equivalente e L é o
comprimento livre da ferramenta) mas ainda continua a ser significativo no caso de ferramentas
mais rígidas (para L3/D4 = 8,41 mm-1).
Erros adicionais podem ainda ser resultantes de uma incorreta configuração da ferramenta
no porta-ferramentas ou de erros dimensionais da própria ferramenta. Estes erros podem ser da
ordem dos 10 a 30 µm. Os erros de encolhimento, devido ao efeito térmico do porta-ferramentas,
são inferiores a 3 µm (Lacalle et al., 2008). O tipo de interpolações e tolerâncias usados na geração
da trajetória da ferramenta também afeta a qualidade da superfície obtida (Lartigue et al., 2004,
Schützer et al., 2010, Chaves-Jacob et al., 2011).

2.8.3 Características da maquinagem a três e a cinco eixos
Uma máquina CNC de eixos consegue realizar peças complexas que não podem ser
maquinadas numa máquina de três eixos (exemplo: bloco de um motor), permitindo a maquinagem
com apenas um setup e uma fixação. Contudo, também possui alguns inconvenientes.
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As principais vantagens de uma máquina de cinco eixos são: a acessibilidade (maquina vários
lados da peça), o ajuste do ângulo do eixo da ferramenta relativamente à superfície e o uso
ferramentas mais curtas sem perigo de colisão com a peça. O menor comprimento livre da
ferramenta aumenta a rigidez, diminuindo a deflexão, o que aumenta a precisão na maquinagem e
reduz o perigo de quebra da ferramenta. O ajuste do ângulo evita velocidades de corte nulas e
mantem a zona de contacto entre ferramenta e peça, assegurando uma velocidade de corte efetiva
constante ao longo de toda a superfície. Permite ainda recorrer a técnicas que usam mais a parte
lateral da fresa para maquinar, como a estratégia de Sturz ou P-milling, que utiliza ferramentas
bull-nose ou como, na presença de superfícies geométricas regradas, a estratégia de flanquear, que
maquina as faces laterais inclinadas, usando a parte cónica ou cilíndrica da ferramenta, aplicando
uma grande profundidade corte axial (Lacalle et al., 2008, Zhang et al., 2016, Bo et al., 2017). Calleja
et al. (2018) usam esta técnica para evitar as operações de maquinagem de superfícies irregulares
com uma fresa de ponta esférica, usando uma fresa cónica.
Esta última abordagem não é possível nas superfícies articulares do espaçador por não haver
compatibilidade

de

formas.

Contudo,

estas

abordagens

quando

possíveis

reduzem

significativamente o tempo de processamento e melhoram a qualidade do acabamento em
superfícies complexas.
No entanto, existem desvantagens usando maquinagem a cinco eixos: imperfeições nas
superfícies por singularidades (Lin et al., 2015), a complexidade do CAM e a respetiva geração da
trajetória da ferramenta (Ezair e Elber, 2018). Adicionalmente, aumenta o risco de se verificarem
interferências durante o processo, como colisões entre a ferramenta/peça/fixação e com outros
componentes da máquina (Ezair et al., 2018). Este risco é minimizado na simulação de softwares
de CAM.
Software de CAM
Atualmente, é praticamente impossível fazer modificações aos programas
diretamente na consola da máquina devido à complexidade das trajetórias da ferramenta. O
cálculo geométrico da posição do centro da ferramenta e a orientação do eixo da ferramenta
são dados diretamente pelos softwares de CAM com capacidade para programar
maquinagem a cinco eixos (Unigraphics, Catia, OpenMind, GibbsCAM, Powermill, Mastercam
e outros), sendo de fácil utilização para um operador de CAM qualificado. Existem ainda
softwares específicos para cames, turbinas ou para componentes de turbomáquinas
(Masood e Lau, 1998, Lim et al., 2011, Li et al., 2007).
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Para ajudar a detetar as colisões e corrigir outros problemas na superfície da peça,
existem softwares como o Vericut™, Predator™, etc. que permitem ao operador realizar uma
simulação virtual total antes da maquinagem real. A simulação virtual é uma ferramenta
poderosa para alcançar um bom processo de maquinagem, permitindo a deteção rápida de
erros. A verificação virtual resulta numa lista de colisões, interferências e indicação da
precisão dimensional obtida (com subespessura ou sobre-espessura quando comparadas
com a superfície teórica do CAD). Se o resultado não for satisfatório, mudam-se as trajetórias
das ferramentas, gerando um novo programa, livre de interferências e com a precisão
dimensional desejada. Atualmente, a tendência é incluir a simulação virtual dentro do
software CAM, ou incluir um link direto para outros programas que, em parceria, realizam a
verificação.
Os softwares comerciais de CAM oferecem as opções comuns para maquinagem a três
e cinco eixos, definindo as trajetórias da ferramenta sobre a superfície maquinada. Estão
disponíveis várias estratégias de maquinagem de desbaste e de acabamento, com a definição
de múltiplos parâmetros que controlam a trajetória da ferramenta. Novos conceitos são
incluídos na maquinagem a cinco eixos relativamente à de três eixos. A maquinagem a cinco
eixos pode transformar, por exemplo, uma trajetória ascendente numa maquinagem de um
plano horizontal. Existe também a possibilidade de usar novas estratégias de acabamento
que permitem uma maior precisão e qualidade da superfície, como usar a bitangência nos
cantos para conseguir um melhor uso da superfície de corte da ferramenta no acabamento
de formas afiadas. A seleção do ângulo entre o eixo da ferramenta e a superfície e a seleção
da direção de maquinagem são parâmetros que o operador de CAM pode selecionar. No
entanto, o software de CAM não recomenda este conjunto de valores para a obtenção de
um bom resultado, resultando mais variáveis para o operador definir.
A estimativa das forças de corte, através de um modelo, possibilita a seleção de uma
trajetória. Esta estimativa já é incorporada em alguns softwares de CAM e constitui uma ajuda na
pré-seleção de estratégias ou parâmetros de corte. Lacalle et al. (2008) apresentaram um
planeamento e uma sequência de operações no CAM para a maquinagem a três e a cinco eixos,
que está esquematizado na figura 2.29.
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Modelo da superfície em CAD

Programar as trajetórias da
ferramenta no desbaste

Simulação virtual de maquinagem:
- deteção de colisões da ferramenta
- otimização do avanço

Pós-processamento

Programar as trajetórias da
ferramenta nas operações de
semiacabamento:
-helicoidal z milling
-rest milling
-maquinagem bitangente

Programar as trajetórias da
ferramenta nas operações de
acabamento:
-helicoidal z milling
-estratégias especiais

Aplicação para
definição dos
parâmetros de corte:
VC, N, fz, ap, ae

Estimativa das
forças de corte

Maquinagem da
superfície complexa

Figura 2.29 - Esquema de CAM e processo de planeamento para maquinagem de 3 e 5 eixos, adaptado
(Lacalle et al., 2008).

O software de CAM utilizado na maquinagem do espaçador, Mastercam X6, não dispõe da
previsão das forças de corte, logo, houve necessidade de encontrar uma alternativa para otimizar
e testar várias trajetórias.
Na maquinagem a três eixos de uma superfície complexa (mesmo que regrada) continua a
ser necessário definir a direção da trajetória da ferramenta, sendo este um parâmetro chave na
estratégia de maquinagem. A escolha dessa direção deve permitir reduzir o tempo de maquinagem
total, respeitando os requisitos da superfície. Na seguinte subsecção são desenvolvidos e explicados
alguns métodos para otimizar a trajetória das ferramentas.

2.8.4 Métodos de otimização da trajetória da ferramenta
Uma sequência de processos pode ser executada para otimizar a programação: escolha e
agrupamento das superfícies (tendo em conta a precisão e suaves mudanças de inclinação da
ferramenta), utilização da mesma ferramenta para superfícies com a mesma rugosidade e escolha
da orientação da ferramenta relativamente à superfície da peça, de modo a evitar interferências
com as paredes da peça. Contudo, as opções continuam a ser numerosas, logo convém adotar
critérios que ajudem a minimizar o tempo de maquinagem, assegurando os requisitos de qualidade.
I. Previsão das forças de corte
As forças de corte dependem de vários fatores, incluindo a geometria da ferramenta,
o material a trabalhar, a geometria da peça, as condições de corte e o sentido de
maquinagem relativamente à superfície. As forças variam muito de acordo com a estratégia
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de maquinagem, tanto em magnitude como em direção. Os erros dimensionais na superfície
também dependem do valor e da direção da deflexão.
Em vários estudos sobre maquinagem de superfícies complexas, são escolhidas as
trajetórias que minimizam as forças de corte, medidas segundo métodos diferentes
(Lavernhe et al., 2008, Kaymakci e Lazoglu, 2008, Kara et al., 2015, Zhang et al., 2016, Nghiep
et al., 2018, K.B.G.Tilak e Nagaraju, 2018).
López de Lacalle et al. (2007) realizaram a seleção do trajeto da ferramenta baseada
na sua deflexão. A metodologia criada pode ser aplicada à maquinagem com três ou cinco
eixos e englobada num software CAM. O método proposto pelos autores foi aplicado de
modo a minimizar o valor médio da força de deflexão, escolhendo a direção global de
maquinagem, o que leva a trajetórias simples e lineares, fáceis de programar. Em alternativa,
selecionaram a direção da trajetória que, em cada ponto de controlo, minimizava a força de
deflexão. Deste modo, as trajetórias sobre a superfície da peça são livres, resultando, por
vezes, em trajetórias complexas que podem originar má qualidade superficial e longos
tempos de maquinagem. Para obter trajetórias suaves e manter a velocidade de avanço
elevada, esta técnica deve ser combinada com outros critérios: obter uma trajetória contínua
e longa (maximizando o seu comprimento), evitar movimentos com paragens da ferramenta
sobre a superfície, etc..
II. Execução de ensaios experimentais
A realização de ensaios experimentais é necessária para confirmar os resultados
previstos, ou para possibilitar a definição de outros parâmetros (Yaka et al., 2017). Nos
ensaios de López de Lacalle et al. (2007) foram utilizadas três peças teste: uma com cinco
formas semiesféricas e quatro superfícies lisas e onduladas, outra com quatro formas
complexas idênticas (maquinadas com estratégias diferentes) e uma terceira com várias
superfícies complexas, figura 2.30. Os autores conseguiram, na maquinagem a três eixos,
baixar os erros de 30 µm para 4 µm e, na de cinco eixos, na maioria dos casos, para valores
abaixo de 15 µm. Estas reduções foram conseguidas em estratégias com a minimização das
forças de corte e em trajetórias contínuas. Outro dos resultados comprovados é que a
estratégia zig-zag causa um fenómeno de rasto trail effect. Lacalle et al. (2008) apresentaram
ainda outros dois exemplos de maquinagem a três eixos (de um molde para injeção, da frente
de um veículo todo o terreno num aço com tratamento térmico) e a cinco eixos (de um molde
com cavidades muito estreitas e profundas) aplicando a previsão de forças de corte.
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a)

b)

c)

Figura 2.30 - Peças-teste utilizadas em López de Lacalle et al. (2007) com: a) formas semiesféricas e
superfícies lisas e onduladas, b) superfícies complexas; c) peça real, dividida em várias superfícies.

III. Previsão da rugosidade
No âmbito da maquinagem a três eixos de superfícies complexas, os parâmetros
principais são: a direção de maquinagem, o incremento transversal e o incremento
longitudinal. Quinsat et al. (2006) referem alguns estudos que apresentam métodos para
selecionar uma direção de maquinagem, de acordo com exigências de qualidade da
superfície. Os autores desenvolveram uma metodologia para seleção da direção de
maquinagem, de acordo com os parâmetros locais da superfície (raio de curvatura e
orientação). A redução do tempo de maquinagem foi conseguida aumentando a taxa de
material removido. Localmente, esta taxa é proporcional a A = ae.fZ, onde ae é o incremento
transversal e fZ é a taxa de avanço programada; o ae é associado à orientação de maquinagem
num determinado ponto, de acordo com a superfície. A finalidade foi selecionar uma direção
de maquinagem ótima, de acordo com a taxa de avanço, o incremento transversal e a
geometria da superfície. Esta metodologia define um modelo para a rugosidade,
estabelecendo a velocidade de avanço máxima e definindo uma função de ajuste. Esta função
relaciona, em cada ponto, a direção de maquinagem com a sua duração, definindo a direção
que minimiza o tempo. A função tem como variáveis de entrada os parâmetros de corte. A
metodologia é aplicada a alguns exemplos para otimizar o tempo de maquinagem de
superfícies relativamente simples, mas com intenção de o fazer para peças mais complexas.
As simulações com recurso à previsão de forças de corte permitem avaliar as estratégias de
maquinagem para superfícies complexas, prever a topografia da superfície e a distribuição de erros,
sem ter de realizar o processo físico de maquinagem, tornando o processo mais rápido e menos
dispendioso. Evita-se assim um processo baseado em tentativa e erro que incluiria a maquinagem
física. No entanto, estas previsões não estão presentes na maioria dos softwares de CAM. Logo, as
pesquisas relatadas nesta subsecção refletem a necessidade de implementação, nos softwares
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CAM, de ferramentas que ajudem os programadores a decidir quais são as melhores estratégias
para maquinar uma superfície complexa. O mesmo se aplicaria aos valores a atribuir aos vários
parâmetros de corte, o operador apenas indicaria os critérios a otimizar.
Na ausência de ferramentas de decisão no software CAM, podem ser aplicadas algumas das
práticas mencionadas nos estudos citados. De uma forma simples e sucinta, as trajetórias da
ferramenta devem ser suaves (mantendo a velocidade de avanço constante), devem maximizar o
comprimento de trajetórias contínuas e devem evitar mudanças de direção bruscas sobre as
superfícies. Quanto à qualidade superficial, os métodos de previsão da rugosidade podem seguir
outras abordagens, para além da indicada no ponto III, sendo referidas de seguida.

2.8.5 Métodos de previsão da rugosidade
Muitos fatores influenciam os mecanismos de desgaste do espaçador de polietileno in vivo:
fatores do processo de fabrico (rugosidade da superfície do metal, topografia da superfície
UHMWPE), design do implante, técnica cirúrgica (alinhamento do joelho) e fatores do paciente
(peso corporal, propriedades do fluido sinovial) (Sava et al., 2018, Varadarajan et al., 2018). Nos
fatores do processo de fabrico, foi demonstrado, em testes de laboratório, que a morfologia da
superfície do polietileno conduz a um baixo coeficiente de atrito e a uma menor degradação da
superfície (Popa et al., 2014). No entanto, as informações sobre o efeito dos parâmetros de
maquinagem nas propriedades tribológicas do UHMWPE são limitadas (Song et al., 1999, Benson
et al., 2001, Popa et al., 2014, Menezes et al., 2016, Sava et al., 2018).
As operações de acabamento são avaliadas, essencialmente, pela precisão dimensional e
pela rugosidade. A primeira pode ser prevista durante a simulação da maquinagem no
Mastercam X6 (sem considerar os erros de deflexão e outros já mencionados), contudo, este
software não consegue calcular a qualidade superficial resultante.
Segundo Benardos e Vosniakos (2003), a rugosidade pode ser prevista de acordo com várias
abordagens baseadas em: investigação experimental (Shintoku et al., 2017, Dikshit et al., 2017,
Uddin, 2014, Kara e Öztürk, 2018, Álvarez et al., 2018), teoria de maquinagem (Quintana et al.,
2010, Lin e Koren, 1996) e métodos numéricos (Xu et al., 2018, Álvarez et al., 2018, Kaymakci et al.,
2008, Baptista et al., 2000, Quinsat et al., 2006). No entanto, esta última abordagem ainda não está
disseminada nos softwares CAM.
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Segundo a abordagem teórica, a rugosidade o acabamento de uma superfície plana, através
de uma fresa de topo esférico, pode ser determinada pela equação 2 (Lin et al., 1996).
P = √(8 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝐻 − 4 ∙ 𝐻2 ) ⋅ cos 𝛼

(2)

Onde P é o passo ou incremento lateral (também designado, nesta tese, por ae), r é o raio da
ferramenta, H é a altura da crista e α é a inclinação da superfície (na direção em que o incremento
lateral P é aumentado), figura 2.32 a). No entanto, na prática, existem outros fatores, tais como a
vibração, a plasticidade dos materiais e a deflexão da ferramenta, que afetam os valores previstos
pela equação, causando uma rugosidade que é 20% a 30% maior (Lacalle et al., 2008).
Para superfícies curvas convexas e côncavas podem ser utlizadas as equações 3 e 4 (Lin et al.,
1996), respetivamente, figura 2.31.

a)

8∙𝐻∙𝑅∙𝑟
𝑃=√
𝑅+𝑟

(3)

8∙𝐻∙𝑅∙𝑟
𝑃=√
𝑅−𝑟

(4)

b)

R

H
H

Figura 2.31 - Incrementos em superfícies a) convexas e b) côncavas, adaptado (Lima, 2017).

Tendo em conta os modelos analíticos para as superfícies planas (figura 2.32 b)), a altura de
crista teórica H, provocada pelas sucessivas passagens de uma fresa de topo esférico, pode ser
calculada pela equação 5 (Quintana et al., 2010).
2
2
𝐷𝐶 √𝐷𝐶 − 𝑎𝑒
𝐻=
−
2
2

(5)

em que: DC é o diâmetro da ferramenta, ae é o incremento entre passagens e ap é a profundidade
de corte, representadas na figura 2.32 b).
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a)

b)

n

Figura 2.32 - a) Influência da variação da inclinação do plano na altura da crista produzida por duas
passagens sucessivas com incremento lateral P e b) caso particular para superfície planas.

Neste caso, o parâmetro Rz, que é a média das alturas do perfil de rugosidade medidas em
cinco comprimentos de base consecutivos, é idêntico à altura de crista. O desvio médio aritmético
do perfil (no sentido transversal ao sentido de avanço), designado por Ra, calcula-se
geometricamente pela equação 6 (Quintana et al., 2010).

𝑅𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜 =

2
𝑎𝑒 . 𝑟
𝑟. 𝑎𝑒
𝑎𝑒 . 𝑟. cos 𝜃
(1 − cos 𝜃)) − (
. [(
)+(
)] . 103 [𝜇𝑚]
𝑎𝑒
2
4
4

(6)

𝑎

onde: 𝜃 = sen−1 (2.𝑟𝑒 ), r = DC/2 [𝑚𝑚] and 𝑎𝑒 [𝑚𝑚].
Esta previsão não será aplicável em superfícies complexas porque a área de contacto
ferramenta-peça depende, essencialmente, da geometria da superfície. As equações 3 e 4 não
consideram curvatura segundo a direção do avanço. Logo, a distância entre cristas pode não ser
constante, existindo sobreposição das trajetórias. Além disso, o corte de material é uma ação
intermitente, ou seja, na direção do avanço a rugosidade também é afetada pelo valor de fz
selecionado, sendo a altura de crista máxima dada pela equação 7 (Quintana et al., 2010).
𝑓𝑍2
𝐻=
𝑓2 × 𝑍
8 [𝑟 ± 𝑍 𝜋 ]

(7)

onde fZ é o avanço por dente e Z é o número de dentes da ferramenta de corte.
Os fatores que têm uma influência direta, nas operações de acabamento com fresa de topo
esférico, na rugosidade de uma superfície plana, são o ae e fz. A primeira forma de crista, designada
de crista-1, resulta de ae. A segunda, designada por crista-2, é originada pelo material não cortado
durante o movimento de avanço, controlado por fz. O movimento combinado da rotação da fresa
e do avanço provoca descontinuidades no corte do material, resultando num segundo relevo
tridimensional na superfície. Estas duas alturas de crista estão patentes na figura 2.33 a). Os dois
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parâmetros mencionados são facilmente controlados na programação das trajetórias no software
CAM. Um acabamento homogéneo obriga a que haja um equilíbrio na sua seleção. Na figura 2.33
b) é representada a situação em que o valor de ae é maior do que o fz e no caso c) têm
aproximadamente o mesmo valor.

Avanço por
dente (fz)

a)

Incremento
radial (ae)

c)
b)

Incremento
radial (ae)

Avanço por
dente (fz)

Figura 2.33 - a) Relevo provocado numa superfície plana por uma fresa de topo esférico; b) o valor de ae é
superior a fz e c) ae e fz são aproximadamente iguais, adaptado [Sandvik, 1999].

2.8.6 Conceito de peça-teste
A combinação dos múltiplos fatores intervenientes na maquinagem leva a que o processo de
otimização não seja fácil. Por isso, é necessária uma metodologia de otimização que se
baseia na descrição dos erros existentes (separando as operações de desbaste e de acabamento) e
na classificação e definição dos problemas. Após estas etapas, pode ser realizado um conjunto de
experiências, que permite isolar e quantificar a influência das variáveis no processo de
maquinagem, aplicando as habituais ferramentas de análise aos resultados compiladas por Lauro
et al. (2016).
Na otimização da maquinagem a alta velocidade, as peças-teste permitem observar, definir
e quantificar a influência de cada fator, identificando de forma precisa e independente as fontes
que originam o erro (López de Lacalle et al., 2007, Ma et al., 2014, Volpato e de Amorim, 2011,
Wang et al., 2015). De acordo com López de Lacalle et al. (1999), as peças-teste podem ser
utilizadas com diferentes finalidades: comparar máquinas entre si (teste NAS), servir de prova para
um sector industrial em concreto, incluindo os pormenores geométricos mais comuns no sector
(exemplos: teste Daimler Benz, teste Mercedes, ambos utilizados no fabrico de matrizes ou moldes)
e servir de teste no autoajuste de uma máquina de alta velocidade numa determinada empresa.
Neste último caso, a própria empresa estabelece o teste, de acordo com suas necessidades e

85

Capítulo 2 - Revisão Bibliográfica: ATJ e processos de fabrico associados

tolerâncias de fabrico. A principal vantagem é a proximidade ao produto final. O desafio é que a
empresa deve possuir capacidade tecnológica para melhorar a sua máquina, o seu controlo, ou as
suas estratégias de corte. Na figura 2.30 estão representadas algumas peças-teste utilizadas por
López de Lacalle et al. (2007) e na figura 2.34 estão outras comparadas por López de Lacalle et al.
(1999). Algumas destas peças-teste são usadas na indústria, outras propostas em trabalhos de
investigação. A análise inclui os seguintes itens: geometrias existentes, movimentos necessários na
maquinagem, zonas com problemas de corte e erros decorrentes da precisão do programa de NC
originado pelo CAM.

a)

c)

b)

d)

f)

e)

g)
h)

i)

Figura 2.34 - Peças-teste aplicadas: a) na área da estampagem e b) sector aeronáutica; outros exemplos:
c) teste NAS, d) NCG, e) Mercedes, f) Cachan, g) UPV-Hilera, h) UPV-Flex e i) UPV-β, adaptado (López de
Lacalle et al., 1999).

A maquinagem de peças-teste pode determinar com precisão as zonas problemáticas, ou
comparar diferentes métodos, sendo os resultados interpretados de um modo intuitivo. As peçateste ilustradas possuem várias formas geométricas diferenciadas: paredes delgadas, planos
inclinados (com diferentes orientações relativamente aos eixos da máquina), contornos
descontínuos, contornos abruptos, zonas de transição (suaves e abruptas), superfícies cónicas,
ranhuras escalonadas, elementos de detalhe, zona comum com diversos elementos (esferas, troncos
cónicos, ranhuras e rampas) e zonas que incorporam elementos próprios de superfícies esculpidas.
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Se houver elementos ou zonas sem interesse, é possível a maquinagem parcial da peça-teste, caso
tenha regiões claramente definidas, evitando o consumo de recursos e de tempo. Algumas destas
peças-teste possuem uma vertente excessiva no sector dos moldes tornando-as complexas.
Noutros casos, é necessário pagar o uso da patente, o que resulta numa dificuldade na divulgação
e normalização.
A vantagem de desenhar uma peça-teste própria é ela possuir, à partida, toda a informação
que valida os ensaios. Não pertence legalmente a associações ou a empresas estrangeiras que
dificultam o seu uso generalizado. As peças-teste são também um modo de otimizar ou confirmar os
resultados obtidos por simulação em softwares CAM. Na maquinagem de alta velocidade, é de grande
interesse seguir uma metodologia de testes e aperfeiçoamento, que, num passo preliminar,
especifique e racionalize os problemas surgidos e, numa segunda fase, permita a quantificação e
origem dos erros.
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2.9 Conclusões do capítulo
A degradação da articulação do joelho pode ocorrer duas a três décadas antes da esperança
média de vida. A longevidade de uma prótese, sendo de quinze a vinte anos, é insuficiente nesses
casos.
Na artroplastia do joelho existem muitos tipos e modelos de próteses que são selecionadas
pelo cirurgião, consoante a patologia e a sua experiência. As próteses do joelho mais utilizadas são
as que são posteriormente estabilizadas através de um pino central, sacrificando os ligamentos
cruzados.
O problema do desgaste do espaçador, que pode resultar em osteólise, impôs a utilização,
ao longo do tempo, de várias combinações de materiais. No entanto, o material com maior eficácia
continua a ser o UHMWPE. Foram realizadas alterações na sua estrutura química, como o
polietileno com elevada taxa de cross-linking e a adição de vitamina E, que promovem melhores
propriedades antioxidantes e de resistência mecânica e ao desgaste.
As superfícies mais sensíveis a fenómenos de desgaste são as cavidades tibiais do espaçador,
devido às elevadas tensões aí verificadas e a uma lubrificação insuficiente do líquido sinovial.
Contudo, o desgaste não se restringe a esta interface articular, existindo outros locais e tipos de
danos, como aqueles que ocorrem no pino central das próteses estabilizadas, contribuindo para
uma degradação mais rápida do componente polimérico.
O design das superfícies articulares tem evoluído, resultando em superfícies mais complexas.
Os fabricantes produzem próteses em série com formas e dimensões padrão, recorrendo a
processos de produção como a moldação por compressão para o componente polimérico,
adaptando-se bem à crescente complexidade das superfícies e aos seus requisitos de qualidade. As
operações de maquinagem são utilizadas, maioritariamente, na parte inferior do espaçador,
permitindo o seu encaixe no prato tibial. Os métodos de produção em série não são adequados a
próteses personalizadas.
A personalização na ATJ tem abordagens em dois campos diferenciados: nos componentes
dos implantes e na execução da cirurgia. Atualmente, os meios técnicos mais avançados, como as
operações auxiliadas por computador com instrumentos cirúrgicos personalizados, permitem um
alinhamento dos ossos mais preciso. Um alinhamento incorreto significa uma vida útil da prótese
mais reduzida.
As próteses personalizadas têm sido utilizadas apenas em casos de forte incompatibilidade
de forma ou dimensão dos modelos standard. Contudo, a aplicação nos outros casos, permite
aumentar a compatibilidade e a sua vida útil, podendo ter, por exemplo, espaçadores e pratos
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tibiais com contornos assimétricos. A personalização na ATJ utiliza os exames pré-operativos do
paciente como a ressonância magnética e a tomografia computorizada para obter as formas dos
ossos, elaborar os implantes e planear a operação.
A personalização vem exigir processos de fabrico eficazes na execução de componentes
únicos, com superfícies complexas, e com tempo de resposta reduzido. A maquinagem a alta
velocidade é um processo de fabrico expedito para estes componentes.
A otimização das estratégias e dos parâmetros de maquinagem é essencial para obter um
bom acabamento das cavidades tibiais do espaçador de UHMWPE. A rugosidade destas superfícies
pode afetar a taxa de desgaste inicial, ocorrendo, durante esta fase, a remoção das marcas de
maquinagem.
As velocidades de corte no UHMWPE podem ser elevadas, permitindo um bom acabamento
superficial. No entanto, existe um limite a partir do qual a temperatura sobe rapidamente,
causando a destruição do implante. A refrigeração da peça e da ferramenta é essencial e é realizada
por ar comprimido.
A combinação das múltiplas variáveis, definidas nas operações de maquinagem, produz
resultados distintos, os quais não são divulgados, pois as estratégias e os parâmetros de corte são
informações protegidas pelos fabricantes ortopédicos.
Considerando a complexidade da geometria, a quantidade de parâmetros envolvidos e a suas
interações é difícil escolher uma combinação ideal para a maquinagem do componente de
polietileno. Logo, é necessário definir critérios adicionais que ajudem a obter um cenário otimizado.
A previsão das forças de corte contribui para a definição de trajetórias otimizadas, no entanto, esses
módulos ainda não estão implantados na maioria dos softwares CAM comerciais, o mesmo
acontece com a previsão da rugosidade. Apesar destas previsões acelerarem e simplificarem a fase
experimental, não a evitam por completo e, na presença de superfícies complexas, podem levar a
trajetórias irregulares, com valores de rugosidade elevados e tempos de maquinagem longos.
Em alternativa, a otimização de estratégias e parâmetros pode ser concretizada através do
método experimental, após seleção das variáveis com maior impacto na qualidade da peça
maquinada. A criação de uma peça-teste agiliza os ensaios e a interpretação dos resultados.
Tradicionalmente, nos estudos de otimização da maquinagem a três eixos, consideram-se como
parâmetros principais: a curvatura transversal e longitudinal da superfície, a velocidade de rotação
e de avanço da ferramenta, a direção de maquinagem, o incremento axial e radial da ferramenta e,
como variáveis de saída, o erro provocado, a tolerância conseguida, o tempo de maquinagem e a
rugosidade gerada.
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De seguida descreve-se o modo de obtenção das várias superfícies do espaçador, analisando
próteses reais e simula-se a maquinagem do componente concebido num software CAM.
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3 Modelação e simulação da maquinagem
do espaçador da prótese do joelho
As simulações CAM permitem, de uma forma rápida e económica, a avaliação de estratégias e uma
primeira otimização de alguns parâmetros, selecionando as ferramentas de corte compatíveis. O
primeiro passo nas simulações é a definição das superfícies a maquinar, importando ou concebendo,
no software CAM, a geometria do sólido pretendido. Obter e replicar as superfícies de modelos reais
de polietileno da prótese do joelho implicou recorrer a técnicas de Engenharia Inversa. Numa
segunda fase, planearam-se as estratégias para as operações de desbaste, semiacabamento e
acabamento final, simulando-se a maquinagem dos componentes desenhados. A otimização de
parâmetros nas trajetórias das fresas foi conseguida comparando, dimensionalmente, a peça
virtualmente concebida com as superfícies teóricas que lhe deram origem e minimizando o tempo de
maquinagem. Os métodos, os procedimentos e os resultados obtidos neste estudo são descritos no
presente capítulo.

3.1 Introdução
Como visto no capítulo anterior, as formas dos componentes poliméricos tibiais são muito
variadas. Neste estudo, optou-se por descrever e modelar um design de uma prótese fixa e
estabilizada posteriormente. Estes modelos são os mais utilizados e sacrificam os ligamentos
cruzados para permitir a existência de um pino central que se articula entre os côndilos do implante
femoral. Na maquinagem destes modelos de espaçadores, existem mais restrições de espaço, de
modo a evitar colisões entre a ferramenta e a própria peça na zona central devido à existência do
pino.
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Os côndilos do componente femoral têm, na maioria dos designs, múltiplos raios de
curvatura da secção sagital, permitindo que haja vários centros de rotação durante o movimento
de flexão da tíbia. Este movimento faz com que haja um deslocamento do ponto de contacto entre
o implante femoral e o espaçador (no sentido anterior posterior), figura 3.1. A conformidade entre
os côndilos femorais e tibiais dos implantes é dada pelo rácio da curvatura das duas superfícies, no
plano frontal e no plano sagital. A variação destes rácios origina tensões de contacto diferentes na
sua distribuição e intensidade (Usman e Huang, 2017, Bebler, 2018). Basicamente, a forma das
cavidades tibiais é definida pela curvatura do plano sagital e frontal, figura 3.1.
Plano sagital

RSagital

Flexão
R frontal
P2 155˚

Deslocamento
da zona de
contacto

Plano frontal

Design
multi-raios

P1 90˚

Figura 3.1 - Movimento de deslizamento da zona de contacto, durante a flexão, com um design
multi-raios do componente femoral e curvatura das cavidades tibiais no plano sagital e frontal.

Após definição da geometria por Engenharia Inversa de um espaçador PS, é possível importar
as superfícies para um software de CAM e identificar as principais restrições geométricas que
condicionam o tipo e a dimensão das ferramentas de corte. A simulação CAM testa as várias hipóteses
de estratégias de maquinagem, destacando logo as mais eficientes na remoção de material em cada
superfície. A simulação produz um mapa que compara a precisão dimensional da peça obtida com o
modelo teórico desejado. Além deste resultado, avalia-se a duração de cada operação relativamente
ao tempo efetivo de corte e ao tempo de não corte. Deste modo, consegue-se otimizar de imediato
alguns parâmetros, percebendo o impacto direto de cada um.
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3.2 Materiais e Métodos
Nesta secção, refere-se a metodologia seguida na modelação do espaçador, recorrendo a
técnicas de Engenharia Inversa, e a seguida na simulação da maquinagem deste componente.

3.2.1 Digitalização dos componentes de polietileno
Com o intuito de identificar a curvatura das cavidades tibiais nos dois planos, realizaram-se
scans 3D às próteses reais, obtendo-se um conjunto de dados com as coordenadas de cada ponto
medido. Os dados foram tratados com um software que permite gerar uma malha a partir da nuvem
de pontos e conceber o sólido final, em várias etapas. Após cada uma, é possível comparar
graficamente o resultado com as superfícies obtidas pelos scans. Adicionalmente, algumas cotas
foram obtidas por medição direta nos modelos reais das próteses. As cavidades tibiais foram
parametrizadas através da digitalização de secções dos moldes realizados.
O equipamento utilizado para fazer a digitalização dos espaçadores foi um scanner de laser
3D, da marca Roland, modelo Picza LPX-250 (Umorin, 2006), figura 3.2. Este scanner permite a
digitalização de um objeto que esteja sobre o seu prato rotativo.

Figura 3.2 - Scanner 3D utilizado na digitalização dos espaçadores das próteses do joelho.

Uma vez que o polietileno apresenta um certo grau de transparência, foi necessário cobrir as
superfícies com spray branco opaco, evitando alguns erros de medição do laser. Estes erros
provocam uma dispersão dos pontos, originando zonas com fraca definição.
Nos scans rotativos, o prato roda ininterruptamente no sentido anti-horário e o feixe de laser
e o sensor movimentam-se ascendentemente, segundo um eixo paralelo ao eixo de rotação. Este
tipo de scan é mais adequado a peças com desníveis suaves e com formas globais de esfera ou de
cilindro. Um scan planar usa feixes de laser paralelos na digitalização, enquanto o prato roda
parcialmente, alternando o sentido de rotação. A rotação é realizada de forma sincronizada com a
cabeça do laser. Este último modo de operação consegue resultados mais estáveis,
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independentemente da forma do objeto, sendo a captura de cavidades ou vazios mais fácil (NIH,
2004).
Na digitalização do espaçador, utilizou-se um scan planar do plano superior, onde os
pormenores geométricos mais complexos, como as superfícies tibiais, são mais facilmente
capturados. Utilizou-se a resolução máxima no varrimento dos componentes pelo laser (0,2 mm
quer na direção do comprimento, quer na direção da altura). As superfícies digitalizadas foram
gravadas na forma de nuvens de pontos. O ficheiro txt gerado contem as coordenadas X, Y e Z de
cada ponto.

3.2.2 Manipulação da nuvem de pontos
O ficheiro da nuvem de pontos foi importado pelo software RapidForm XOR™3, onde se fez
a sua manipulação e geração do sólido final. O conjunto de pontos obtido no scan de um dos
espaçadores está representado na figura 3.3 a). Os conjuntos de pontos foram importados para
outro software para tratamento do ruído devido a zonas que ainda apresentam erros de leitura do
scanner gerados por reflexos/brilho. Os pontos desalinhados podem ser retirados manualmente,
selecionando os que manifestamente estão desordenados ou, automaticamente, com operações
de redução ou suavização do ruído. Este último processo é mais eficaz na redução de pequenas
irregularidades. Alguns pontos também podem ser apagados por não apresentarem interesse,
como a representação do suporte de fixação durante a digitalização ou como a representação de
superfícies adjacentes não relevantes.
A combinação de duas ou mais nuvens de pontos resultantes de scans diferentes pode
completar a informação sobre as superfícies pretendidas, conforme se observa na figura 3.3 b).

a)

b)

Figura 3.3 - Nuvem de pontos resultante: a) do scan ao espaçador da prótese do joelho e b) após a
eliminação de pontos sem interesse e suavização de ruído.
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3.2.3 Geração da malha e construção de superfícies
Após a manipulação da nuvem de pontos, gerou-se uma malha, definindo alguns parâmetros
que originam uma malha mais apertada ou mais esparsa. O ajuste destes parâmetros visa a
obtenção de uma malha o mais uniforme possível, com o menor número de furos. Estes furos
ocorrem em zonas em que a quantidade de pontos é insuficiente para estabelecer ligações entre
si. A indicação da precisão do scan no software dita a sensibilidade a este fenómeno. No caso
apresentado, existem algumas regiões com menor densidade de pontos, como a zona posterior do
pino central. Isto deve-se a cotas de profundidade muito distintas em superfícies paralelas, ou
quase paralelas, à direção do feixe de laser. A diminuição da precisão do scan diminui o número de
furos, mas provoca um aumento do tamanho da malha, piorando a qualidade do ajuste final. Logo,
tem de haver um equilíbrio entre os vários parâmetros. Facto idêntico ocorre na opção precisão
geométrica da captura. Os furos admissíveis devem ser em zonas não críticas, possíveis de
reconstruir usando os pontos/nós vizinhos, como acontece no furo assinalado na figura 3.4.

Figura 3.4 - Opções e parâmetros selecionáveis na construção da malha e pré-visualização do resultado
originando um furo na zona posterior da prótese.

Algumas operações podem ser realizadas para corrigir os furos e as fronteiras irregulares, na
malha gerada, como a suavização das fronteiras e o fechar dos furos, realizando interpolações entre
elementos vizinhos. Existem também parâmetros selecionáveis para reconstruir esses furos com
uma maior precisão: interpolações que simulam a curvatura da vizinhança (definindo o grau da
curvatura) ou interpolações lineares entre os nós existentes.
A suavização da malha corrige as irregularidades da superfície, no entanto, se for muito
acentuada, perde-se a definição de algumas arestas ou pormenores.
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Este conjunto de operações permitiu corrigir os furos por fases, subdividindo-os em várias
zonas e adotando parâmetros diferenciados em cada uma.
No caso do espaçador, deu-se primazia à definição dos planos superiores, incluindo as
superfícies articulares e o pino central. De seguida, realizou-se uma operação de extrusão da malha,
com a opção de fechar a malha no plano inferior, figura 3.5.

Figura 3.5 - Malha gerada para o componente tibial polimérico com perspetivas de diversos ângulos.

A malha gerada ainda não constitui o sólido final, contendo superfícies irregulares com um
acabamento pouco suave. Tornou-se necessário modelar um sólido com superfícies regulares e
parametrizadas.

3.2.4 Modelação do espaçador
Na modelação utilizou-se o comando Mesh Sketch para capturar e projetar o contorno da
secção da malha num plano. O contorno gerado foi extrudido, após adição de restrições
geométricas e dimensionais, figura 3.6 a). Nas restantes superfícies, foram realizados processos
idênticos, esboços gerados a partir de diversas secções, obtendo linhas ajustadas aos contornos,
mas recorrendo a outras operações habituais nos softwares CAD 3D (extrusões, remoção de
material, revoluções, boleados, chanfros, etc.). Em cada passo é possível comparar o resultado das
novas superfícies com a malha inicial.
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Na parte superior da figura 3.6, exemplifica-se a obtenção do contorno da base. Os
segmentos de reta e arcos de circunferência foram reconhecidos automaticamente, assinalados na
metade esquerda da peça na figura 3.6 b) (a cor de rosa). Em alguns casos, o ajuste das linhas foi
realizado manualmente. A imposição de relações de tangência evitou descontinuidades. A
representação das linhas finais e das restrições impostas é visível na parte direita do espaçador,
representadas (a azul) na metade direita da figura 3.6 b). O perfil, contendo o contorno, constituiu
a base da operação de extrusão.
A utilização de sketches 3D, possibilitou seccionar, as superfícies da malha, em planos
sucessivos, definindo a distância pretendida, figura 3.6 c). Este processo permitiu a obtenção das
curvas de nível de cada zona e possibilitou a seleção de um desses planos para o ajuste de linhas
aos contornos, figura 3.6 d). Repetiu-se o processo descrito para obter as restantes superfícies do
sólido final.
a)

b)

c)
d)

Figura 3.6 - a) Projeção do contorno da prótese e b) sketch gerado; c) seccionamento segundo planos
sucessivos (sketch 3D) e d) contornos extraídos no plano selecionado.
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As próteses modeladas são da marca Biomet - modelo SML 10 e Zimmer - modelo I/B II PS,
tamanho 59 (nº de catálogo: prato tibial - 00-5220-022-00 e espaçador - 00-5220-032-01) (ZIMMER,
2012a, 2012b, 2012c). Os espaçadores são de UHMWPE e os pratos tibiais de uma liga de titânio
(Ti-6Al-4V).

3.2.5 Modelação dos pratos tibiais
Adicionalmente, foram modelados os pratos tibiais correspondentes aos dois espaçadores.
O intuito foi complementar a informação da parte inferior dos espaçadores, sobretudo os encaixes
e os rasgos. A modelação 3D foi realizada no software SolidWorks®, recorrendo essencialmente à
medição direta dos componentes. Não se utilizou a digitalização 3D porque o seu contorno, visto
de topo, é total ou parcialmente coincidente com o dos espaçadores e a sua geometria não envolve
formas complexas.

3.2.6 Modelação e parametrização das cavidades do espaçador
Para confirmar a forma das cavidades, realizaram-se alguns moldes sobre a superfície dos
espaçadores. Após desmoldar, obteve-se uma peça compacta e rígida que manteve a forma da
cavidade original após ter sido seccionada (sem deformação aparente). As secções dos moldes
foram digitalizadas, importando-se as curvas dos contornos para software CAD, onde, à escala, se
sobrepuseram e ajustaram linhas, figura 3.7. Este processo foi repetido em vários moldes e a
determinação dos raios no plano frontal e sagital foi calculada pela média dos valores obtidos.
Os moldes, quando colocados novamente na cavidade, permitem o escorregamento,
segundo os principais eixos, sem descolar da superfície, sendo mais notório quando se utiliza
apenas uma das metades do molde. Este facto indica que, nos espaçadores analisados, as cavidades
tibiais têm raios constantes, segundo o plano frontal e sagital.
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Obtenção de moldes das cavidades

Seccionar transversalmente

Seccionar longitudinalmente

Digitalização 2D e
importação para
CAD
Modelação da cavidade
tibial

R Sagital
R Frontal

Figura 3.7 - Obtenção dos raios de curvatura das seções da cavidade femoral do espaçador.

3.2.7 Digitalização de contornos externos dos espaçadores
Para obter os contornos externos dos espaçadores, foi realizado um processo semelhante ao
anterior, mas um pouco mais simplificado, dada a maior acessibilidade às superfícies, bastando
digitalizar diretamente as curvas da base do espaçador, sem recorrer a moldes. O processo está
descrito na figura 3.8.
No tipo de espaçadores analisados, as secções dos contornos são constituídas por arcos de
raio constante, unidos entre si diretamente ou por uma linha reta, cumprindo sempre a condição
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de tangência nas transições. Os raios de concordância dos contornos foram tipificados segundo a
zona em que se posicionavam.

Obter contornos
das secções

Digitalizar, importar para CAD e
sobrepor linhas e arcos

Parametrização dos raios de concordância e
transições
Figura 3.8 - Processo de parametrização dos contornos dos espaçadores.

3.2.8 Medição da rugosidade nas superfícies do espaçador
A identificação e caracterização das várias superfícies, de acordo com a geometria ou com os
requisitos de acabamento superficial, possibilita ter estratégias de corte individualizadas na
maquinagem. A precisão dimensional, a rugosidade e o tempo de execução, em cada tipo de
superfície, podem ser estudados e otimizados de forma independente numa peça padrão.
As superfícies, da parte superior do componente de polietileno, identificadas na figura 3.9,
foram caracterizadas de acordo com o tipo de geometria, função e o tipo de contacto (presença de
movimento relativo, ou de fixação), na tabela 3.1. Identificou-se a geometria de cada superfície:
cilíndrica, esférica, plana, toroidal, etc.. Além das faces em contacto direto com os outros
componentes da prótese, existe ainda contiguidade dos tecidos envolventes.
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Nas superfícies articulares, existe um movimento de escorregamento entre os côndilos do
componente femoral e as cavidades do espaçador. Neste caso, a rugosidade e as tolerâncias
dimensional e geométrica são os fatores importantes para avaliar a qualidade. O encaixe do
espaçador de polietileno no prato tibial também exige um bom controlo dimensional. Na flexão
máxima da perna, a parte posterior do pino central funciona como limitador de movimento do
componente femoral, não necessitando de uma superfície com requisitos específicos. Os contornos
laterais estão em contacto direto com tecidos do corpo, o que impõe um acabamento superficial
cuidado.
As cavidades tibiais (superfície um), como visto no capítulo anterior, são as que possuem uma
maior exigência de acabamento superficial, permitindo o movimento de escorregamento do
componente femoral. Este movimento relativo entre os dois componentes gera atrito e desgaste,
que são proporcionais à rugosidade das superfícies em causa. Logo, é importante obter superfícies
precisas e com bom acabamento superficial, ainda que possa ser melhorado através dos
tratamentos térmicos na esterilização. O resultado desta última ação depende, em grande parte,
da rugosidade da superfície após a maquinagem. A precisão destas superfícies também é fator
importante no alinhamento do conjunto final. A superfície sete também deve ter um acabamento
cuidado, dado permitir o escorregamento do componente patelar ou da rótula. No entanto, as
tensões suportadas e o desgaste verificados são muitos inferiores aos presentes na superfície um.
1

3

2

4

5
a)

b)

7

2

6

5

Figura 3.9 - Superfícies consideradas na maquinagem da parte superior do espaçador da prótese 2:
a) vista frontal e b) vista posterior.
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Tabela 3.1 - Caracterização das superfícies consideradas na figura 3.9.
Superfície
Função
Formas geométricas
Superfície de escorregamento em
Cavidade com uma superfície geométrica
1
contacto com o componente femoral
toroidal
Restrição do movimento do componente
Superfície vertical cilíndrica com curvatura
2
femoral lateralmente
constante e com boleado na base
Superfície de transição; não está em
3
contacto com os outros componentes da
Superfície plana inclinada
prótese
Superfície geométrica composta por três
Superfície que não contacta com os outros
zonas: um plano cilíndrico (convexo), na parte
componentes contudo, durante um
superior, seguido por um plano retilíneo
4
movimento brusco de extensão máxima
inclinado, terminando numa zona cilíndrica
pode, parcialmente, chocar com o
(côncava), na parte inferior; a transição entre
componente femoral
planos é feita em tangência
Superfície geométrica vertical, constituída por
Superfície de contorno da prótese;
vários arcos de circunferência com um
5
contacta com os tecidos envolventes
segmento de reta na parte posterior; a
transição em tangência entre as várias secções
Superfície de revolução composta por uma
Restrição do movimento do componente
zona cilíndrica vertical e uma concordância de
6
femoral
raio constante, tangente com a superfície
cilíndrica e com a superfície 3
Superfície de escorregamento em
7
Superfície esférica côncava
contacto com o componente patelar

As restantes superfícies são menos exigentes em termos dimensionais ou no acabamento
superficial, mas, mesmo assim, terão requisitos mínimos de modo a não causar danos nos tecidos
adjacentes.
A base do espaçador é constituída por uma superfície plana e, regra geral, por alguns rasgos,
que servem para o encaixar e fixar no prato tibial, figura 3.10. Estes rasgos têm cotas com
tolerâncias baixas, evitando ao máximo os micromovimentos entre prato tibial e espaçador
(geradores de desgaste e detritos, como visto na subsecção 2.4.2.

a)

8

b)

Figura 3.10 - Superfícies na base do espaçador: a) vistas inferior e frontal e b) vista inferior e posterior.
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A medição de vários parâmetros de rugosidade em componentes poliméricos reais permitiu
conhecer a qualidade superficial de cada superfície, possibilitando tipificá-las e ter uma base de
comparação aquando da realização de testes experimentais. As medições foram realizadas em dois
espaçadores de modelos diferentes, através de um rugosímetro de contacto de marca HOMMEL,
modelo TESTER T1000, conforme se mostra na figura 3.11.

Figura 3.11 - Medição da rugosidade nas superfícies do espaçador e do prato tibial da prótese do joelho.

Os parâmetros utilizados nas medições foram os seguintes: comprimento de medição total
Lt = 1,5 mm, comprimento de cutoff LC = 0,250 mm, velocidade na medição Vt = 0,15 mm/s e filtro
de ruído DIN 4768 (RC).

3.2.9 Simulação da maquinagem do espaçador da prótese
As simulações das operações de maquinagem foram realizadas no software CAM, Mastercam
X6, identificando-se as restrições geométricas que condicionam o tipo e o tamanho das ferramentas
de corte, permitindo realizar a sua seleção. Como base de partida foram utilizados os parâmetros de
maquinagem indicados nos catálogos dos fabricantes. Nesta seleção, foram considerados o tipo de
material a maquinar e as restrições relativas às velocidades de rotação e de avanço da máquina CNC.
A comparação do produto final da simulação com o sólido pretendido permitiu avaliar a precisão
dimensional alcançada, realizando-se uma otimização prévia das estratégias, com uma previsão da
sua duração. O tempo de cada operação é um fator importante, pois quando é elevado implica a
necessidade de otimização.
Considerou-se que o espaçador era realizado em duas fases: a maquinagem da parte inferior
e, numa segunda fixação, da parte superior. Considerou-se ainda que o stock de material inicial é
um bloco paralelepipédico. A parte inferior do espaçador contém os rasgos que o fixam ao prato

103

Capítulo 3 - Modelação e simulação da maquinagem do espaçador da prótese do joelho

tibial e foram o objetivo da primeira fase. Além dos vários cortes e rasgos, pretendeu-se realizar o
contorno lateral, perpendicular à base inferior. Na segunda fase, os pormenores geométricos
realizados são o pino na zona central, composta por uma rampa e uma concordância na parte
posterior, uma calote esférica no plano frontal, um plano horizontal e as duas cavidades tibiais.
A comparação da precisão dimensional, nas várias trajetórias da maquinagem das cavidades,
foi realizada mantendo os mesmos parâmetros de corte e a mesma ferramenta. A ferramenta
considerada tem um diâmetro de 6 mm, topo esférico e dois dentes - SECO JH450. Esta ferramenta
é adequada para o corte de plásticos duros e macios. Os parâmetros de corte considerados foram
os seguintes: ap = 0,3 mm (0,05xD), ae = 0,12 mm (0,02xD), fz = 0,096 mm/dente, n = 9500 rpm,
resultando uma velocidade de avanço de 1824 mm/min, considerou-se ainda plunge rate de
912 mm/min.
As trajetórias testadas têm ainda várias opções no método de corte: sentido duplo (zig-zag),
sentido único, orientação, etc.. Foram simulados vários cenários para se conhecer a influência
direta na duração e na precisão dimensional.

3.2.10 Identificação das ferramentas
As simulações efetuadas permitiram aferir a compatibilidade das fresas com as superfícies a
maquinar, avaliando a acessibilidade aos vários pormenores geométricos sem que ocorram colisões
ou hajam incursões de outras regiões da peça (zonas a proteger). A referência de cada fresa, assim
como a marca, encontram-se discriminadas na tabela 3.2.
Tabela 3.2 - Ferramentas utilizadas na simulação da maquinagem do componente do polietileno.
Marca
Designação da ferramenta
Código

SECO

Fresa de topo raso ø 10mm (JS554)

554100SZ4.0-SIRON-A

Fresa de topo raso ø 5mm (JS554)

554050SZ4.0-SIRON-A

Fresa de topo esférico ø 12mm (JH450)

450120-MEGA-T

Fresa de topo esférico ø 6mm (JH450)

450060-MEGA-T

Fresa para rasgos laterais em disco (T-slot)
327-12B15SC-06
SANDVIK (suporte Sandvik CoroMill 327)
Pastilha tamanho 6 (327R06-10 10000-GM)
327R06-10 10000-GM 1025
DORMER

Fresa cónica para chanfrar a 45° (dovetail)
ø máximo 12mm

C83012.0X45

Os dados das ferramentas utilizados nas simulações podem ser consultados nos catálogos
das marcas Seco (2012a, 2012b, 2012c, 2012d), Sandvik (2017), e Dormer (2018).
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3.3 Resultados
Os resultados da modelação dos espaçadores, da parametrização das cavidades e contornos,
da medição da rugosidade e da simulação da maquinagem são apresentados de seguida.

3.3.1 Modelação dos componentes de polietileno
O resultado da modelação do componente tibial polimérico da marca Biomet - modelo
SML 10 está representado na figura 3.12. À medida que se vai realizando o sólido, é possível
visualizar e quantificar os desvios entre as superfícies criadas e o sólido gerado pelos dados do scan,
utilizando a função Accuracy Analyser. Os desvios, assinalados de acordo a escala de cores, são
apresentados na figura 3.13.

a)

b)

Figura 3.12 - Sólido (Biomet) gerado com superfícies parametrizadas: a) vistas e b) perspetivas.

Figura 3.13 - Desvios entre o sólido gerado e a malha resultante da digitalização.
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Praticamente, todo o sólido gerado ficou a uma distância de ± 0,25 mm da malha inicial. A
zona a azul escuro no pino central deve-se ao furo que foi tapado na digitalização do componente.
O resultado da modelação espaçador da marca Zimmer (modelo I/B II PS) está representado
na figura 3.14. A malha obtida, através da digitalização 3D do espaçador, está representada na
figura 3.14 a). Neste caso, para obter uma melhor definição do contorno do espaçador, utilizou-se
um dos scan 2D da base do espaçador. Deste modo, as superfícies laterais, pouco definidas no scan
3D, são representadas com maior precisão.

a)

b)

c)

Figura 3.14 - a) Malha realizada da digitalização 3D (Zimmer); sólido modelado: b) perspetivas e c) vistas.

Os espaçadores reais, que serviram de base de partida aos sólidos gerados, estão
representados na figura 3.15.
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3.3.2 Modelação dos pratos tibiais
Na figura 3.15 apresentam-se várias fotografias do conjunto dos dois componentes tibiais
reais (no topo e fundo) que deram origem aos sólidos modelados (ao centro).

espaçador

prato tibial

espaçador

prato tibial

Espaçador e prato tibial reais - modelo Biomet

Sólidos modelados

Espaçador e prato tibial reais - modelo Zimmer
Figura 3.15 - Fotografias dos componentes tibiais reais e imagens dos sólidos modelados.
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As dimensões globais máximas de cada um dos componentes modelados segundo as
direções anterior/posterior, medial/lateral e inferior/superior são apresentadas na tabela 3.3.
Tabela 3.3 - Dimensões globais dos componentes das próteses modelados.
Dimensões [mm]
Componentes
Anterior/Posterior
Medial/Lateral
Inferior/Superior

Espessura
mínima

Espaçador Biomet

43

67

30

6

Espaçador Zimmer

42

64

25

5,3

3.3.3 Parametrização das cavidades
A forma obtida a partir de moldes permitiu parametrizar a superfície articular tibial. Nas duas
secções analisadas (perpendiculares entre si), os raios de curvatura são constantes. Deste modo,
podemos caraterizar a superfície como uma porção de um toróide (donut) que se parametriza com
dois raios de circunferência e uma distância h - profundidade máxima da cavidade, figura 3.16. As
superfícies das cavidades analisadas mostram que existe uma relação entre o raio da secção
transversal (RFrontal) e o raio de rotação desta secção circular (para formar a cavidade). Esta relação
nas próteses analisadas variou entre 0,53 a 0,62. Os valores selecionados para obter a cavidade
numa peça-teste foram os seguintes: RFrontal = 23 mm, raio da rotação da secção circular de 37 mm
(RSagital = 60 mm), h = 5 mm, figura 3.16.

RSagital
RFrontal
h

Figura 3.16 - Ilustração das cotas que geram a superfície toroidal do femoral do espaçador.
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3.3.4 Parametrização dos contornos externos do espaçador
Os raios de concordância foram tipificados em seis escalões, de modo a englobar todas as
zonas e transições dos designs analisados. Após a parametrização, os valores médios para cada
variável, observados nos modelos reais, são apresentados na tabela 3.4.
Tabela 3.4 - Valores médios dos raios de concordância do contorno lateral dos espaçadores analisados.
Ra
(frontal)

Rb
(transição maior)

58

27

Raios de concordância tipificados [mm]
Rc
Rd
Re
(lateral posterior) (interior maior)
(interior menor)
18

5

3

Rf
(lateral transição)
10

3.3.5 Medição da rugosidade nas superfícies do espaçador
As medições de rugosidade realizadas em dois componentes de polietileno estão resumidas
na tabela 3.5. A zona com melhor acabamento superficial é a superfície um (cavidades tibiais) com
um Ra que tem como limite inferior 0,14 µm e superior 0,90 µm, mas a maioria das medições
indicam valores próximos dos 0,40 µm.
Tabela 3.5 - Rugosidade medida nas várias superfícies do espaçador de
polietileno.

Superfície nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Rugosidade - valores limites medidos [µm]
Rmax
RZ
Ra
0,7 - 3,7
1,4 - 4,0
2,2 - 6,2
1,5 - 4,8
2,5 - 4,8
7,4
5,5 - 5,9
1,6 - 7,0

0,6 - 3,1
1,1 - 2,0
1,5 - 3,3
0,8 - 2,8
2,0 - 3,9
4,8
2,5 - 3,4
1,5 - 6,5

0,14 - 0,90 (0,40)
0,18 - 0,48
0,40 - 0,54
0,15 - 0,50 (0,40)
0,44 - 0,85
1,20
0,42 - 0,66
0,31 - 1,85

3.3.6 Simulação da maquinagem do espaçador da prótese
Os resultados da simulação, das seis operações, da primeira fase de maquinagem do
componente polimérico da marca Zimmer (primeira fixação), estão expostos na figura 3.17. Na
primeira imagem da figura 3.17, o sólido pretendido (espaçador) está representado, voltado com a
parte inferior para cima, no interior do stock inicial (bloco paralelepipédico). Todas as operações
realizadas são contornos 2D com várias passagens em profundidade e lateralmente. Nas quatro
primeiras operações foram utilizadas fresas de topo raso de 5 e 10 mm de diâmetro. Nas duas
últimas operações, abertura de um rasgo lateral com 1 mm de altura e realização de um chanfro a
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45˚, utilizaram-se uma fresa T-slot e uma fresa cónica invertida. A descrição das operações e as
ferramentas selecionadas estão na tabela 3.6.

1

2

Stock inicial
3

4

5
6

Figura 3.17 - Resultado da simulação inicial das operações de maquinagem da parte inferior do
espaçador.
Tabela 3.6 - Resumo das operações da simulação (provisória) da maquinagem da parte inferior do
espaçador.
Operação
nº

Tipo

1

Contorno 2D

2

Contorno 2D

3

Contorno 2D

4

Contorno 2D

5

Contorno 2D

6

Contorno 2D

110

Descrição

Desbaste e acabamento do
contorno lateral
Abrir cortes laterais parte
posterior e frontal
Abrir rasgos laterais no topo
da peça (ambos os lados)
Abrir rasgo central no topo da
peça desbaste e acabamento
Abrir rasgos laterais
(ambos os lados)
Fazer chanfro a 45 graus
(ambos os lados)

Geometria do
Topo

Ferramenta
Ø
[mm]

ref.

raso

10

SECO JS554

raso

5

SECO JS554

raso

5

SECO JS554

raso

5

SECO JS554

T-Slot

9,7

Sandvik CoroMill 327
Pastilha tamanho 6

Cauda de
andorinha a 45˚

max.
12

Dormer C83012.0X45
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Na segunda fase da simulação, obtenção da parte superior do espaçador, as operações
necessárias e as ferramentas utilizadas são resumidas na tabela 3.7 e as trajetórias e o resultados
das operações são apresentados na figura 3.18.
Stock inicial

2

1

3

4

5

6

9

7
Figura 3.18 - Simulação prévia das operações da maquinagem do componente polimérico - trajetórias e
resultados da 2ª fase.
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Tabela 3.7 - Resumo das operações da simulação (provisória) da maquinagem da parte superior do
espaçador.
Operação
Ferramenta
Geometria
Ø
nº
Tipo
Descrição
ref.
do Topo
[mm]
Desbaste do material à volta do pino (ilha
SECO
1
Surface Rough Pocket
raso
10
central)
JS554
Surface High Speed
SECO
2
Desbaste da parte central
raso
10
(Core Roughing)
JS554
Surface Rough
SECO
3
Semiacabamento da ilha central
esférico
12
Contour
JH450
Surface Rough
SECO
4
Desbaste da calote esférica central
esférico
6
Flowline
JH450
Semiacabamento paredes verticais ilha
SECO
5
Contorno 2D
raso
10
central
JS554
Surface High Speed
Desbaste/semiacabamento das cavidades
SECO
6
Toolpaths - Area
esférico
6
do espaçador
JH450
Clearance
SECO
7
Paralela, Blend, etc.
Acabamento das cavidades do espaçador
esférico
6
JH450
Semiacabamento e acabamento da rampa
SECO
8
Pocket Standard
raso
5
na parte central posterior
JS554
Acabamento da parte posterior vertical da
SECO
9
Contorno 2D
esférico
12
ilha Zmax= 21 e Zmin= 11mm
JH450
Várias Ex: Flowline,
SECO
10
Surface finish
Acabamento da rampa frontal da ilha
esférico
6
JH450
Parallel, etc.
Surface Finish
Semiacabamento e acabamento da calote
SECO
11
esférico
6
Flowline
esférica central
JH450

Para algumas superfícies, rampa frontal, calote esférica e cavidades tibiais, foram testadas
várias estratégias, diâmetros de ferramentas e parâmetros de corte, verificando a sua influência na
duração das operações e na precisão dimensional. Estas superfícies, sendo funcionais, necessitam
de um acabamento mais preciso, com incrementos laterais mais reduzidos. O tempo consumido
por estas operações já é significativo e como tal foram estudadas várias soluções.
Na figura 3.19, estão representadas algumas das trajetórias estudadas na simulação CAM da
maquinagem das cavidades tibiais: Parallel Steep (a 0˚, 45˚ e 90˚), Flowline, Radial, Constant Scallop,
e Blend. Nesta última estratégia, foi testada a influência das linhas de referência indicadas,
designadas no Mastercam como chains. Para construir esta estratégia é necessário indicar duas
linhas abertas ou uma linha fechada e um ponto. Consideraram-se três hipóteses: linha de contorno
da cavidade dividida em duas, considerando-se duas hipóteses diferentes, e a totalidade da linha
de contorno e um ponto central. Estas linhas/pontos podem ainda ser indicadas como along 2D,
across e along 3D, assinalados, a vermelho, no canto superior direito de cada imagem da figura
3.19 g) a m). Como along, a trajetória é efetuada paralelamente à linha do contorno, resultando
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uma trajetória elíptica ou em espiral, figura 3.19 h), i), k) e m). Como across, a trajetória é executada
perpendicularmente à linha, resultando um percurso radial, figura 3.19 g), j) e l). Dentro de cada
uma destas hipóteses, existe ainda a possibilidade de modificar o método de corte: zig-zag, sentido
único e em espiral. Várias combinações destas opções foram realizadas.
a)

d)

c)

b)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

\
Figura 3.19 - Trajetórias das várias estratégias simuladas para o acabamento das cavidades tibiais do
espaçador: a) Parallel Steep a 0˚, b) Parallel Steep a 45˚, c) Parallel Steep a 90˚, d) Radial (em zig-zag),
e) Flowline, f) Constant Scallop, de g) a m) Blend com variações nas linhas de referência indicadas.
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Os resultados de precisão dimensional das simulações do Mastercam para as cavidades
tibiais permitem quantificar o desvio da superfície obtida relativamente à superfície teórica. Os
desvios situaram-se no intervalo ± 0,05 mm. A área que se obtém, a cor verde - desvio ± 0,01 mm,
é que variou em algumas estratégias, figura 3.20. Com o intuito de quantificar o grau de precisão
em cada estratégia, decidiu-se tipificar os resultados obtidos, permitindo uma comparação mais
simples. Considera-se que o grau de precisão é progressivamente menor de P1 para P6, ou seja, P1
mais preciso com maior área a verde. Os valores mais díspares, máximos e mínimos, variam entre
+ 0,05 mm (a cor azul indica sobre-espessura) e - 0,05 mm (a cor amarela indica subespessura).
Recorrendo à tipificação do grau de precisão, os resultados são resumidos nas tabelas 3.8 e 3.9,
referindo-se a duração prevista de cada operação.

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Figura 3.20 - Tipificação do grau de precisão obtido na operação de acabamento das cavidades do
espaçador.
Tabela 3.8 - Tempos de execução e graus de precisão obtidos com diferentes estratégias de
maquinagem para a operação de acabamento das cavidades do espaçador.
Grau de
Estratégia de maquinagem
Método de corte
Tempo (Mastercam)
precisão
Zig-zag
2min. 48s
P1/P2
Step parallel 45˚
Sentido único
5min. 08s
P1/P2
Zig-zag
2min. 52s
P2
Step parallel 0˚
Sentido único
5min. 45s
P2
Zig-zag
2min. 55s
P3
Step parallel 90˚
Sentido único
4min. 21s
P3
Zig-zag
2min. 44s
P2
Parallel 45˚
Sentido único
4min. 59s
P2
Zig-zag
2min. 45s
P2
Parallel 0˚
Sentido único
5min. 36s
P2
Zig-zag
2min. 50s
P3
Parallel 90˚
Sentido único
4min. 12s
P3
Zig-zag
5min. 29s
P3
Radial
Sentido único
12min. 29s
P5
Zig-zag
3min. 07s
P4
Flowline (segundo menor
comprimento)
Sentido único
6min. 21s
P4
Zig-zag
3min. 50s
P6
Flowline (segundo maior
comprimento)
Sentido único
5min. 58s
P6
Constant scallop
Sentido horário
2min. 47s
P5
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Tabela 3.9 - Tempos de execução e graus de precisão obtidos para diferentes opções dentro das
estratégias de maquinagem Blend para a operação de acabamento das cavidades do espaçador.
Estratégia de maquinagem
Método de corte
Tempo
Grau de precisão
Blend - along 2D

Blend - across

Blend - along 3D

Blend - along 2D

Blend - across

Blend - along 3D

Blend - along 2D

Blend - across

Blend - along 3D

Zig-zag

3min. 54s

P1

Sentido único

6min. 28s

P1

Zig-zag

6min. 35s

P3

Sentido único

10min. 57s

P3

Zig-zag

3min. 50s

P6

Sentido único

6min. 26s

P6

Zig-zag

4min. 01s

P1

Sentido único

7min. 05s

P1

Zig-zag

6min. 39s

P3

Sentido único

11min. 02s

P3

Zig-zag

3min. 56s

P6

Sentido único

7min. 04s

P6

Zig-zag

3min. 57s

P1

Sentido único

4min. 00s

Espiral

4min. 03s

Zig-zag

6min. 32s

Sentido único

14min. 43s

Espiral

14min. 43s

Zig-zag

3min. 52s

Sentido único

3min. 54s

Espiral

3min. 56s

P1
P3
P5
P6
P6

A precisão dimensional máxima foi verificada na estratégia Blend, com as linhas de
referências indicadas como along 2D (trajetória elíptica). No sentido contrário, a Flowline (segundo
o maior comprimento) e Blend com as referências indicadas como along 3D (trajetória em espiral).
O tempo de execução mais curto pertenceu à estratégia Paralela a 45˚ e em zig- zag, com
2 minutos e 44 segundos. Contudo, todas as trajetórias Paralelas em zig-zag têm diferenças tempos
inferiores a 11 segundos. A duração máxima prevista foi 14 minutos e 43 segundos com a estratégia
Blend, com o contorno da cavidade e o ponto central dados como across (trajetória tipo radial).
Nesta estratégia, as opções sentido único e espiral produzem o mesmo percurso da ferramenta.
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3.4 Discussão
A modelação dos dois componentes poliméricos foi realizada com recurso a digitalização de
modelos reais. As nuvens de pontos obtidas, mesmo após tratamento de ruído, geraram uma malha
que não pôde ser diretamente usada no software de CAM devido à irregularidade das superfícies.
Contudo, serviram para ajustar linhas aos contornos das secções da malha. Este processo possibilita
conhecer a forma regrada de cada superfície, comparando-a com a malha gerada e mostrando
graficamente os desvios dimensionais. As superfícies regradas distam em média ± 0,25 mm da
malha criada. No entanto, este valor não indica o desvio médio ao modelo real, dependendo, em
grande parte, da qualidade da digitalização. As faces laterais não ficam bem definidas devido à
menor densidade de pontos em planos paralelos ao feixe de medição, tendo mais rigor quando se
utilizam scans 2D dos contornos. Logo, foi necessário combinar as duas técnicas para obter sólidos
mais precisos. As medições diretas das próteses reais, com instrumentos como paquímetro ou
calibres de lâminas, permitem ler com maior facilidade e precisão as dimensões dos contornos
laterais ou raios de concordância.
As superfícies articulares foram confirmadas com a execução de moldes das cavidades. Nos
modelos desenhados, estas faces têm um raio de curvatura constante nos planos frontal e sagital,
definidas através de uma superfície toroidal. A relação entre os raios, nestes dois planos, foi
RFrontal/RSagital = 0,38, valor utilizado no modelo da simulação CAM.
Os raios de concordância dos contornos laterais foram tipificados em seis valores, variando
entre os 3 e os 58 mm. Nos espaçadores com uma reentrância na parte posterior, seria necessário
uma fresa (de topo raso) com máximo de 6 mm de diâmetro, tendo-se adotado uma de 5 mm. Nos
espaçadores com um contorno retilíneo, optou-se por uma fresa de diâmetro 10 mm, com um
comprimento da aresta de corte maior.
A média das medições de Ra, nas superfícies articulares dos espaçadores reais, situou-se nos
0,5 µm. Estas superfícies apresentaram os valores de Ra mais baixos, necessitando de uma
estratégia individualizada de maquinagem onde é importante controlar a sua qualidade. Os valores
apresentados foram medidos em superfícies reais já submetidas a tratamentos térmicos após a
esterilização, onde o relevo destas superfícies pode ser suavizado.
Na simulação da maquinagem, a parte inferior do espaçador (Zimmer) foi realizada com
operações de contornos 2D e recorrendo a duas fresas de topo raso, uma T-slot e outra cónica (tipo
cauda de andorinha), para abrir os rasgos de encaixe e fazer os respetivos chanfros.
A parte superior do espaçador apresenta um maior número de superfícies e de restrições de
espaço, causadas pela proximidade dos vários elementos, exigindo mais cuidado com possíveis
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colisões. Na simulação, foram necessárias quatro fresas, duas de topo raso (iguais às da fase
anterior) e duas de topo esférico. Nas faces laterais do pino, é importante considerar uma
ferramenta com comprimento da aresta de corte maior que a altura deste elemento (16 mm). A
maquinagem das cavidades tibiais foi realizada com uma fresa de topo esférico de 6 mm nas
operações de desbaste, semiacabamento e acabamento. Um diâmetro superior para esta fresa
provocaria a colisão com o pino central. Foram consideradas dimensões inferiores mas,
teoricamente, para obter o mesmo Ra, os incrementos transversais seriam também menores o que
implicaria um tempo de execução maior e uma velocidade de corte mais baixa (limitada a
velocidade de rotação a 9500 rpm). A acessibilidade de tais fresas às cavidades tibiais é menor
devido ao menor comprimento útil, aumentando o risco de colisão do porta-ferramentas com o
pino central.
No acabamento das cavidades tibiais, a precisão dimensional das estratégias obtida indica
uma boa compatibilidade da fresa de topo esférico com a superfície, apresentando erros inferiores
a ± 0,05 mm, em todas as estratégias. As diferenças na precisão dimensional apesar de serem
pequenas, destacam positivamente as estratégias, Parallel Step, Parallel e algumas opções da
estratégia Blend. Neste último tipo, a indicação das referências (chains) como along 2D mostra
melhores resultados.
A estratégia Parallel Step apresenta uma precisão dimensional ligeiramente melhor que a
estratégia Parallel, quando comparada a mesma orientação em cada uma. A estratégia Radial
mostra um resultado ligeiramente pior que as anteriores. Na estratégia Flowline, obtém-se o
melhor resultado quando a direção do avanço é paralela ao menor comprimento da cavidade,
contudo, a diferença não é muito significativa. A estratégia Constant Scallop tem um resultado
semelhante à estratégia Flowline.Na estratégia Blend, utilizando duas linhas de referência, o
método de corte em zig-zag, ou em sentido único, não produz qualquer influência na precisão
dimensional.
A duração do acabamento das cavidades é significativamente maior quando o percurso é
realizado em sentido único, devido ao maior tempo de não corte. Este tempo é fortemente
influenciado por algumas opções como as transições (gap settings), a definição do plano de
segurança (retract) e do plano a partir do qual é adotada a velocidade de corte (feed plane). Para
que os resultados sejam comparáveis, utilizaram-se os mesmos valores, nestas opções, para todas
as estratégias.
As estratégias com menor tempo são as que conseguem manter um ae constante, como
acontece nas trajetórias Paralelas, Constant Scallop e Flowline. Isto significa que há menor
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diferença entre o valor máximo (definido/imposto) de ae e o valor mínimo verificado, varrendo a
mesma superfície com um percurso mais curto. Nas restantes estratégias, o incremento é menor
que o imposto na direção em que o raio de curvatura da cavidade é menor. Este facto justifica a
diferença de tempo entre as trajetórias Constant Scallop e Blend (tipo elíptica ou tipo espiral). Com
as últimas, os percursos apresentam variações de direção mais suaves, à custa da diminuição do
incremento nas zonas referidas. Numa superfície esférica, estas trajetórias seriam praticamente
iguais.
Na estratégia Blend, a indicação de um contorno e um ponto como referências é a que tem
mais sentido, pois resulta em tempos de execução mais curtos e em trajetórias mais contínuas e
suaves. A indicação destas referências gera percursos elípticos, em espiral ou tipo radial. No último
caso, a fresa não inverte o sentido no ponto central, continua até ao lado oposto gerando trajetórias
mais longas que as verificadas com a Radial. Tem ainda a vantagem de se definir diretamente valor
de ae máximo e não o ângulo como acontece na estratégia Radial.
Na maquinagem do espaçador, a principal dificuldade prende-se com a fixação do bloco
inicial, porque o polietileno, quando sujeito a forças de tração, deforma-se plasticamente, limitando
as forças de aperto utilizadas. As dimensões e espessuras reduzidas deste componente também
são fatores de dificuldade adicional na fixação. No modelo do espaçador introduzido no software
CAM, as superfícies inferior e superior não são paralelas, pois apresentam uma inclinação de 7˚.
Utilizar um eixo adicional que possibilite rodar uma barra (cilíndrica) foi a solução encontrada para
a maquinagem do protótipo (capítulo 5). Deste modo, obtiveram-se vários planos de maquinagem
o que simplificou o fabrico e também a fixação do material inicial. As operações da simulação
realizada não foram muito modificadas.
A maquinagem da parte superior do espaçador apresenta tempos de maquinagem que
variam cerca de seis vezes, sendo o valor mínimo cerca de 22 minutos. Por isso, uma boa escolha
da trajetória da ferramenta pode evitar tempos de maquinagem muito longos, sem ganhos
significativos na precisão dimensional. Uma duração superior só se justifica caso haja um
acabamento superficial melhor.
No catálogo de ferramentas especiais (customizadas) para a maquinagem na área médica
(Seco-Tools, 2017), existe a breve referência da maquinagem de um espaçador de UHMWPE da
prótese do joelho, onde o valor de Ra mencionado é inferior 0,80 µm para as cavidades tibiais (após
maquinagem). Este fabricante refere também que são possíveis acabamentos com Ra = 0,1 µm, mas
não especifica em que zona do espaçador (Seco-Tools, 2020). O valor médio lido em próteses reais
é 0,5 µm, contudo estas já foram submetidas a esterilização.
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O software Mastercam X6 não permite fazer a previsão da rugosidade, por isso um modo
alternativo é realizar testes experimentais. Com base no estudo deste capítulo, selecionaram-se
algumas estratégias para esses ensaios: Paralela, Radial, Constant Scallop, Flowline e dois tipos de
estratégias Blend, em espiral ou tipo Radial. No próximo capítulo realiza-se um conjunto de ensaios
experimentais para analisar a influência das estratégias e de alguns parâmetros de corte na
rugosidade das superfícies tibiais.
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4 Testes experimentais de maquinagem das
cavidades tibiais
Neste capítulo, é realizado um estudo das estratégias e parâmetros de corte a usar no acabamento
das cavidades tibiais do componente de polietileno, realizando uma série de ensaios de
maquinagem em peças-teste. O plano de experiências concretizou-se recorrendo ao método de
Taguchi, definindo o número de fatores e de níveis a utilizar. Os ensaios testaram vários cenários,
minimizando a rugosidade média e obtendo superfícies mais suaves, expondo os procedimentos que
permitiram avaliar a qualidade superficial. Na primeira fase dos ensaios, identificaram-se as
estratégias mais promissoras e os fatores mais influentes na rugosidade das superfícies obtidas.
Posteriormente, estudaram-se essas estratégias com um grupo de fatores mais limitado. Por fim,
confirmaram-se os níveis ótimos de cada fator e a evolução da rugosidade com o fator mais
influente, propondo-se um modelo que relaciona os parâmetros de corte com a qualidade e o tempo
consumido nesta operação.

4.1 Introdução
O estudo das estratégias e parâmetros de corte a usar na maquinagem das cavidades tibiais
impôs o planeamento cuidado das experiências, evitando um processo demasiado complexo e
moroso. Este plano foi constituído por uma série de etapas, iniciando-se pela definição dos
objetivos das experiências, passando pela determinação da combinação das variáveis de cada
ensaio, terminando com a análise estatística dos resultados. Nas etapas intermédias, foi importante
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identificar, através de um diagrama de causa-efeito, os fatores que influenciam a rugosidade das
superfícies obtidas por maquinagem a alta velocidade, definindo os métodos de medida utilizados.
Foi sobre estes fatores que se interveio para otimizar o processo, contudo, foi necessário estabelecer
um grupo mais restrito, incluindo apenas os que têm efeitos mais notórios nas variáveis de saída. A
importância de algumas variáveis foi percecionada através da simulação realizada no capítulo anterior
e através da análise de estudos semelhantes. Selecionados os fatores, definiu-se o processo de
otimização com a elaboração do plano de experiências, recorrendo ao método de Taguchi,
determinando o número de fatores e de níveis a utilizar em cada trajetória.
Os ensaios foram realizados para seis trajetórias, previamente selecionadas na simulação
CAM. Concebeu-se uma peça-teste/padrão que agilizou a execução experimental dos ensaios e a
avaliação/comparação da qualidade das superfícies.
Na avaliação do acabamento superficial, foi necessário definir os procedimentos e
parâmetros a ler com o rugosímetro de contacto. Em primeiro lugar, definiram-se as regiões da
cavidade a serem medidas e as direções segundo as quais se fizeram as leituras. Depois
determinaram-se os parâmetros de cada leitura: comprimento total, comprimento de cutoff,
velocidade de deslocação do apalpador, filtros de ruído, parâmetros da rugosidade a registar e a
norma usada no seu cálculo. As regiões da cavidade definidas e a direção de leitura permitiram
comparar trajetórias diferentes, geradoras de topografia e morfologia distintas. Para isso, foi
fundamental verificar experimentalmente o impacto dessas decisões, maquinando uma peça
padrão definida para o efeito. A determinação da precisão do método proposto permitiu estimar o
erro máximo associado ao processo de medição e ao processo de maquinagem, definido o número
de vezes que se replicou cada ensaio. Estimaram-se estes erros para diversos parâmetros do
perfil R, escolhendo o que se otimizou.
Do vasto grupo de fatores que influência o acabamento de superfícies maquinadas, foram
selecionados apenas quatro parâmetros que se fizeram variar em cada uma das estratégias a
estudar. A execução e materialização do plano de ensaios definido foi realizada em três fases. A
primeira fase de ensaios, ordenou os fatores iniciais, visando a sua redução para os dois mais
importantes. Posteriormente, esses dois fatores foram objeto de mais ensaios, possibilitando a
combinação de todos os níveis. Deste segundo grupo de experiências, estabeleceu-se o fator mais
importante, estudando as interações e prevendo o valor da rugosidade mínima. O terceiro e último
grupo de experiências confirmou as previsões realizadas e estabeleceu um modelo/equação para
as variáveis de saída: rugosidade e tempo.
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4.2 Materiais e métodos
Um plano de experiências para otimizar um determinado processo de fabrico ou produto é
constituído por várias etapas que vão desde estabelecer o problema a estudar até à interpretação
de resultados. As etapas aplicadas neste estudo resumem-se de seguida.
1 - Estabelecer o problema a ser solucionado. Estruturar o problema, de uma forma clara e
objetiva, ajuda à sua compreensão e à determinação das respostas a serem avaliadas.
2 - Determinar o objetivo das experiências a realizar. Definir as características e os níveis de
desempenho a atingir, sendo, preferencialmente, mensuráveis.
3 - Definir os métodos de medição das características de desempenho.
4 - Identificar os fatores ou parâmetros que se supõe influenciarem as características de
desempenho. Esta etapa é desenvolvida através de uma livre associação de ideias,
fluxograma e/ou diagrama de Ishikawa. Numa fase inicial, são incluídos muitos fatores, mas
após perceber a importância relativa de cada um, o número deve ser reduzido. Realizar um
conjunto de experiências apenas com os fatores que produzem um maior efeito nas
respostas.
5 - Classificar os fatores em fatores de controlo e de ruído.
6 - Determinar o número de níveis e os valores para todos os fatores a incluir no estudo.
7 - Identificar os fatores de controlo que possam interagir. As interações também usam graus
de liberdade e desta forma condicionam o número de experiências a realizar. Uma prática
comum é selecionar o número de experiências com base nos fatores e só, posteriormente,
se ainda houver colunas disponíveis, atribuí-las a uma interação importante.
8 - Selecionar o arranjo ortogonal (AO).
9 - Atribuir fatores e interações às colunas. O número de níveis numa coluna também pode
ser modificado nesta etapa.
Após a execução das etapas anteriores segue-se um outro conjunto que pode ditar o retorno
ao primeiro grupo, dado fazerem parte de um processo interativo.
10 - Executar as experiências. Preparar uma folha de dados com os valores a utilizar em cada
um dos ensaios, com uma sequência aleatória na realização das experiências.
11 - Analisar os resultados obtidos. Diversos métodos podem ser utilizados: método de
observação, método de classificação, método dos efeitos da coluna, ANOVA, ANOVA S/R
(Sinal/Ruído), gráficos das médias, gráficos das interações, etc..
12 - Interpretar os resultados. Determinar os fatores que exercem maior influência na
caraterística principal de desempenho.
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13 - Selecionar os níveis ótimos dos fatores de controlo e prever o resultado esperado,
quando utilizados em simultâneo.
14 - Executar experiências de confirmação para demonstrar que os fatores com maior
influência e os seus níveis ótimos selecionados resultam conforme previsto. Caso os
resultados sejam diferentes dos previstos, será necessário realizar novas experiências que
incluam um fator importante que poderá ter sido esquecido.
15 - Voltar à etapa 4 se o objetivo das experiências não for conseguido ou se se pretender
uma otimização adicional com os fatores já confirmados.
Nas próximas subsecções deste capítulo, seguem-se as etapas do primeiro grupo utilizando
o software Minitab 17 como uma ferramenta auxiliar, tanto na preparação dos ensaios como
posteriormente na análise dos resultados. Este software permite a definição dos dados de entrada,
por parte do utilizador, mas também possui um assistente que ajuda a preparar os dados e a
analisar os resultados das experiências.

4.2.1 Definição do problema e objetivo das experiências
No espaçador da prótese do joelho, existem algumas superfícies em que a exigência do
acabamento é elevada. Esta exigência condiciona o coeficiente de atrito e, por consequência, o
desgaste. Por este motivo, o valor da rugosidade deve ser o menor possível. Como já foi definido
no subcapítulo 3.4, os valores típicos de Ra são inferiores a 0,80 µm com ferramentas customizadas.
O problema consiste em encontrar a estratégia e os parâmetros de maquinagem mais influentes
no acabamento das superfícies articulares do espaçador da prótese do joelho. Adicionalmente,
deve minimizar-se o tempo consumido na duração das operações.
Nos ensaios foram testadas várias trajetórias da ferramenta de corte e otimizados os vários
parâmetros de maquinagem que possam conduzir a um valor mínimo de rugosidade. As
características de desempenho definidas foram os parâmetros de rugosidade Ra e outros como Rz,
RSm e Rmax. Os valores destas grandezas devem ser os menores possíveis.

4.2.2 Métodos de medição
A medição das características de desempenho, após a realização das experiências, foi
realizada com um rugosímetro de contacto da marca Mitutoyo-modelo SJ400. A montagem
experimental utilizada para obter as leituras nas cavidades toroidais consiste numa coluna com uma
plataforma que suporta a peça-teste, numa mesa micrométrica XY, onde está apoiada a unidade
de leitura com o detetor do rugosímetro de contacto e numa consola de controlo do detetor e de
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processamento e armazenamento dos dados, figura 4.1 . O acabamento superficial foi aferido em
15 zonas por cavidade. Em cada zona foram realizadas duas leituras em direções perpendiculares.
Deste modo, cada cavidade é avaliada pela média de 30 leituras com as posições definidas na figura
4.1. O valor de Ra que caracteriza cada ensaio é calculado pela média das duas réplicas da cavidade.

mesa
micrométrica
XY

Coluna de
suporte
Detetor
Peça-teste

PC

Dados

Consola

Medidas realizadas

Figura 4.1 - Conjunto utilizado na obtenção das medições e localização das leituras realizadas pelo
rugosímetro de contato nas cavidades da peça-teste com identificação de cada célula.

A forma da sonda utilizada, modelo 178-396-2 (com 0,75 Nm de força de medição e 2 µm de
raio da ponta), permite a leitura em cavidades mais profundas, figura 4.2 b). As normas DIN EN ISO
4288 e DIN EN ISO 3274 aconselham um comprimento avaliado de 4 mm com cutoff de 0,8 mm,
para a rugosidade esperada: perfis periódicos RSm de 0,130 a 0,400 mm, ou para perfis não
periódicos Ra de 0,1 a 2 µm. Os parâmetros rugosidade existentes são bastantes, mas as normas
mencionadas referem como principais: Ra, RSm, Rt e Rz.
No estudo apresentado, as condições de leitura consideraram um perfil R, com filtro digital
Gaussiano, intervalo de medição 800 µm, resolução 0,01 µm, velocidade de leitura 0,5 mm/s,
comprimento de cutoff 0,8 mm, comprimento total de avaliação 4,0 mm (nº de comprimentos de
amostragem = 5), deslocamento total da sonda 4,8 mm, e no cálculo foi utilizada a norma DIN 1990.
O número de medições final, lido por cada cavidade (30 valores), foi determinado num
estudo que é exposto de seguida, estimando-se os erros máximos para alguns parâmetros da
rugosidade.
I. Divisão das cavidades
As cavidades foram mapeadas com o intuito de localizar cada medição realizada com
o rugosímetro. Deste modo, as medições são lidas aproximadamente no mesmo sítio,
tornando-se mais repetíveis e comparáveis. As seis linhas são designadas por letras de A a F
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e as três colunas com números de 1 a 3, conforme figura 4.2 a).

a)

1 2 3

A
B
C
D
E
F

b)
Figura 4.2 - a) Divisão da cavidade femoral e b) sonda a aplicada no rugosímetro.

As várias zonas criadas permitem obter a evolução da rugosidade ao longo da
superfície. As regiões consideradas foram geradas para permitir caracterizar o acabamento
superficial em faixas distintas:
- Linha A - regiões anteriores extremas da cavidade;
- Linha F - regiões posteriores extremas da cavidade;
- Linhas C e D - regiões centrais da cavidade;
- Linhas B e E - regiões intermédias da cavidade;
- Colunas 1 e 3 - regiões laterais da cavidade;
- Coluna 2 - regiões centrais da cavidade.
Cada célula/zona tem uma dimensão aproximada 9,5 mm por 8 mm, na horizontal e
na vertical, respetivamente. Cada medição, realizada no interior da célula, tem um
comprimento de leitura de 4,8 mm.
Para que o curso vertical do apalpador do rugosímetro fique dentro dos limites,
possibilitando medições válidas, a peça tem de ser manipulada entre medições de linhas
diferentes. O curso vertical, dentro da gama de precisão utilizada (range 800), é de 0,8 mm.
Como as várias regiões a medir têm inclinações diferentes, optou-se por utilizar uma
inclinação da peça-teste adequada para cada linha. Numa primeira fase, para as medições
realizadas segundo a direção das colunas, são definidas três inclinações distintas para as
primeiras três linhas. Dada a simetria da cavidade, para as restantes linhas repetem-se as três
inclinações já consideradas. Este processo permite que o percurso do apalpador forme um
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arco em que a diferença de altura do ponto mais baixo para o mais alto é inferior ao seu
curso. Nas leituras com direção de medição perpendicular à anterior, geram-se mais duas
inclinações na manipulação da peça-teste: uma para a coluna central e outra para as colunas
laterais.
O número de medições por cada região individualizada, determinando a perda de
informação associada à sua redução, foi objeto de estudo e é exposto nas seguintes
subsecções.
II. Definição do número de medições da rugosidade
Inicialmente, foram definidas três leituras de 4,8 mm em cada célula, segundo a
direção do eixo maior do contorno da cavidade (nas células A1, A3, F1 e F3 apenas foi
considerada uma medição devido à sua área mais reduzida). Deste modo, cada cavidade
caracterizava-se por 46 medições, a sua localização é mostrada na figura 4.3. Posteriormente,
reduziu-se o número de medições por célula e adicionou-se uma segunda direção,
perpendicular à anterior. A maior rugosidade é, habitualmente, perpendicular à linha da
trajetória, contudo, nos ensaios de otimização, avaliaram-se trajetórias com direções
diferentes. Além disso, também se quis detetar variações na rugosidade segundo a direção
do avanço, para parâmetros como o avanço por dente, fz. Este, em princípio, tem uma
influência direta na direção perpendicular à anterior. Logo, a comparação de resultados é
mais fidedigna considerando as duas direções.
A zona central das cavidades tibiais é uma zona crítica devido à elevada concentração
de tensões e ao desgaste acentuado. Como tal, é importante realizar duas medições situadas
a meio da cavidade, uma em cada direção. Na figura 4.3, apresentam-se as alterações
efetuadas e a localização final das 30 medições em cada cavidade (15 em cada direção).

Figura 4.3 - Localização das medições realizadas com o rugosímetro para os três casos equacionados: 46 e
14 leituras apenas segundo o maior eixo e as 30 medições finais.
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III. Estimativa do erro máximo
Para estimar a representatividade do número de medições consideradas por cavidade
e por cada zona da cavidade foi determinado o erro máximo, utilizando a equação 8.
𝒎=(

𝒁𝜶/𝟐 . 𝝈 𝟐
)
𝑬

(8)

Onde:
m - número de indivíduos na amostra;
𝑍𝛼/2 - valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;
σ - desvio padrão populacional da variável estudada;
E - margem de erro ou erro máximo estimado (identifica a diferença máxima entre a
média 𝑋̅ da amostra e a verdadeira média populacional), equação 9.
𝐸 = 𝑋 − (1 − 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜) ∗ 𝑋

(9)

Os valores considerados para as referidas variáveis foram os seguintes: 𝑍𝛼/2 = 1,96
(correspondente ao intervalo de confiança de 95%), σ - desvio padrão da média das K
cavidades maquinadas, 𝑋 - valor médio das K cavidades. Estimou-se o erro máximo associado
a m amostras. Para isso atribuíram-se valores ao erro e, por iteração, determinou-se qual o
valor máximo que mantém a variável m inferior ao número de unidades considerado. O
arredondamento da variável m realiza-se, por excesso, às unidades e indica o número de
amostras a efetuar para a taxa de erro atribuída.
A estimativa do erro máximo foi realizada contabilizando duas situações diferentes:
a. os processos de leitura e de maquinagem, em simultâneo, e b. o processo de leitura
isoladamente.
a. A estimativa do erro máximo foi realizada por cavidade e por cada zona da cavidade,
maquinando 18 cavidades (K=18; duas peças-teste) com a mesma estratégia e os
mesmos parâmetros de corte. Estimativa associada a duas amostras (m=2), ou seja,
duas réplicas de cada ensaio.
b. O erro afere a estabilidade do processo de leitura, isolando-o do processo de
maquinagem. Este erro inclui como fontes, os erros do rugosímetro e da manipulação
da peça (ação que permite o posicionamento da sonda no interior da célula). Cada
conjunto de leituras foi realizado do princípio ao fim, ou seja, cada leitura é sempre
acompanhada do respetivo processo de manipulação da peça-teste. Quando se
termina a leitura de todas as células (30 leituras), repete-se o processo de medição,
totalizando nove conjuntos de amostras (K=9) realizados na mesma cavidade. O
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cálculo do erro também foi realizado por cavidade e por cada zona da cavidade.
Estimativa associada a uma amostra (m=1), ou seja, um registo por cada célula.

4.2.3 Diagrama de Ishikawa da maquinagem CNC
No diagrama de Ishikawa, ou de “causa-efeito”, também designado por espinha de peixe,
explicitam-se as causas que afetam a qualidade de uma peça relativamente ao acabamento
superficial. Nem todas as causas têm o mesmo impacto na rugosidade, logo quando o produto está
a ser fabricado deve ser indicada qual a causa, ou causas, que levam à sua rejeição ou a uma
qualidade inferior. Para realizar este estudo é necessário algum historial sobre o produto na fase
de produção. Em alternativa, podem considerar-se as falhas do produto no seu funcionamento,
identificando os fatores que as originam. Para o componente em estudo, como visto na subsecção
2.4.2, a rugosidade das cavidades tibiais é um dos fatores que condiciona o coeficiente de atrito, o
desgaste e a consequente geração de partículas.
Realizou-se o diagrama de Ishikawa, identificando os parâmetros do processo de fabrico que
influenciam o acabamento de uma peça na maquinagem a alta velocidade, figura 4.4.
Erros na
Características da
parametrização
da
Ferramenta de Corte

Desgaste

ferramenta
Número e ângulo
dos dentes

Parâmetros de
Maquinagem

Geometria da
extremidade
ferramenta

Rigidez da ferramenta
/ Máquina
Material da ferramenta

Trajetória da
ferramenta
Velocidade de
corte - Rotação
Incremento
lateral

Velocidade do
avanço
Profundidade de corte
/ Incremento Axial

Diâmetro da ferramenta

Acabamento
Superficial

Fluido de corte / Lubrificação
Geometria/forma

Acelerações
Fixação

Material da peça

Características
da Peça

Formação da
apara
Dureza

Processo de Corte

Vibrações
Variações das
forças de corte
Coeficiente de atrito
na zona de corte

Figura 4.4 - Diagrama de Ishikawa da qualidade superficial de peças fabricadas por maquinagem.

Estes parâmetros foram divididos em quatro grupos correspondentes aos elementos
envolvidos no processo de fabrico: parâmetros de maquinagem, ferramenta de corte, processo de
corte e peça a maquinar.
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Os fatores referidos na figura 4.4 não têm todos a mesma influência. Os de menor
importância podem ser excluídos no estudo de otimização do processo. É comum considerar que
80% dos defeitos são produzidos por 20% das causas. São estas causas que foram estudadas, para
que a complexidade, a morosidade e o custo da otimização fossem aceitáveis. Além disso, existem
sempre erros, nas várias etapas de um processo, que são praticamente impossíveis de controlar,
ou o seu custo não é aceitável. Outros fatores também foram excluídos da otimização porque
levariam a um grande investimento, como a utilização de várias máquinas CNC (pelo menos numa
primeira fase). Os fatores que se conseguem variar com maior controlo e facilidade são os que estão
associados aos parâmetros de maquinagem.
Na tabela 4.1, resumem-se os principais fatores de entrada e as variáveis de saída do
processo de maquinagem. No estudo efetuado, alguns destes fatores foram impostos logo à
partida, devido a restrições colocadas pelos meios técnicos empregues.
Tabela 4.1 - Resumo dos fatores de entrada e das variáveis de saída a controlar na
otimização da maquinagem.
Origem

Máquina CNC

Ferramenta

Fixação
Material a cortar
Geometria da
peça
Fluido de corte

Trajetória da
ferramenta sobre
a superfície da
peça
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Fatores de entrada
- Rigidez
- Limitações na: precisão, n,
Vavanço
- Nº de eixos
- D; L; Z; aPmax; n; ae; aP; fZ
- Geometria da extremidade
- Vpenetração
- Rigidez
- Estabilidade da fixação
- Facilidade na fixação da peça e
na definição de zeros
- Propriedades do material
- Tipo de superfícies
- Tipo de fluido
- Tipo de injeção
- Estratégia de corte
- Método de corte
- Direção de maquinagem
- Nº de passagens
- Transições entre passagens
- a e ; a P; n
- Vavanço
- Vpenetração
- Vrecuo
- Distâncias dos planos
Clearance/Retract/Feed
- Entrada e saída da ferramenta
- Tolerância na trajetória

Variáveis de saída

Custo:
- Ferramentas
- Tempo
- Energia

Qualidade:
- Precisão dimensional
- Acabamento superficial
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I. Fatores de entrada
Como fatores de entrada, consideraram-se aqueles que estão diretamente
relacionados com a máquina CNC, as ferramentas, o material a cortar, a fixação da peça, a
presença, ou não, do fluido de corte, a superfície da peça (geometria), a estratégia de corte
e as opções dentro de cada estratégia, condicionando a trajetória da ferramenta.
A máquina CNC pode condicionar tanto a qualidade como o custo final, através dos
limites de rigidez, limites máximos da velocidade de rotação, da velocidade de avanço, da
precisão nos movimentos e do número de eixos disponível.
As ferramentas utilizadas podem ter como variáveis as suas dimensões características,
como por exemplo, o diâmetro, o comprimento, a geometria da extremidade da ferramenta
(topo raso, esférico, cónica ou outro), o ângulo da hélice da aresta de corte, o número de
dentes, o avanço por dente máximo permitido (fZ), a velocidade de penetração (caso a fresa
o permita), o comprimento da aresta de corte (aPmax), a rotação (n) e a rigidez da ferramenta.
Os incrementos axial (aP) e lateral (ae) entre passagens para cada tipo de operação (fresagem
lateral, rasgos, desbaste, acabamento, etc.) são também dependentes da ferramenta
utilizada.
A rigidez e o tipo de material a cortar também condicionam a velocidade de corte (VC)
a adotar. A fixação da peça deve ter uma rigidez suficiente para evitar deslocamentos, flexão
da peça e vibrações, aquando das operações de corte. Estes dois aspetos são vitais na
maquinagem do UHMWPE devido à baixa resistência à deformação, quando submetido a
forças de aperto e forças de corte.
A presença, ou não, do fluido de corte e o tipo de fluido depende tanto do material a
cortar como do material da ferramenta de corte. A injeção do fluido pode ser realizada
externamente ou através do interior da ferramenta. Na maquinagem do UHMWPE, é
aconselhada a refrigeração com ar comprimido.
A geometria da peça é uma das principais condicionantes da estratégia a adotar com
impacto na qualidade da peça final. As superfícies envolvidas podem ter uma geometria
simples ou complexa. Dentro das simples, podem considerar-se as superfícies planas
horizontais, verticais e inclinadas. Neste tipo de superfícies, é mais fácil prever a rugosidade
final, tendo em conta o tipo de fresa e os incrementos entre passagens. Nas superfícies
complexas podem incluir-se superfícies com curvaturas em uma ou mais direções, côncavas
ou convexas. A acessibilidade às superfícies a cortar, por parte das fresas, é também um fator
importante, pois pode limitar o tipo de fresa a selecionar (geometria, diâmetro e
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comprimento), condicionando a sua ação e trajetória. Nestas superfícies, a previsão da
rugosidade torna-se mais difícil devido à irregularidade da área de contacto
ferramenta/peça.
A estratégia de maquinagem dita a trajetória da ferramenta sobre a superfície da peça
e tem um grande impacto no acabamento superficial e no tempo despendido. Para uma
determinada geometria pode selecionar-se uma grande diversidade de estratégias. Dentro
de cada uma, há ainda vários parâmetros a definir como: o número de passagens (laterais e
axiais), as transições entre passagens, o método de corte (sentido de rotação da ferramenta:
em concordância ou em oposição), a direção da maquinagem, a velocidade de avanço em
mergulho (plunge rate), a velocidade na movimentação da ferramenta para um plano de
segurança (retract rate), a distância definida para esse plano (clearance/retract), a distância
a partir da qual se adota a velocidade de avanço (feed plane), as distâncias e o tipo de
abordagem na entrada ou saída da ferramenta (em rampa linear, em hélice, em tangência
com arco de circunferência, ou segmento de reta, ou ambos) e as tolerâncias permitidas em
cada trajetória. As trajetórias resultantes e o tempo gasto em cada operação são facilmente
previstos através de softwares CAM. Permitem ainda realizar uma comparação do produto
da maquinagem com o sólido desejado (em termos de precisão dimensional). Apenas alguns
módulos anexos a estes softwares conseguem prever a rugosidade final, contudo, não estão
presentes no software utilizado nesta tese.
As operações prévias ao acabamento definem a quantidade de material a cortar nesta
operação. Ou seja, a sobre-espessura deve ser o mais uniforme possível e apresentar um
determinado valor, consoante a ferramenta a utilizar e o material a cortar. Para uniformizar
a sobre-espessura, podem realizar-se operações de semiacabamento, após o desbaste. Em
certos materiais, como os plásticos, as sobre-espessuras demasiado pequenas dificultam o
corte. Nestes casos, a ferramenta de corte raspa apenas o material, gerando uma grande
concentração de calor, provocando um acabamento deficiente devido à fusão do material.
Genericamente, nos plásticos a sobre-espessura aconselhável para uma operação de
acabamento é de 0,1 mm a 0,3 mm (LMT-Tools, 2013). No entanto, sobre-espessuras
demasiado grandes, principalmente em materiais mais duros, provocam forças de corte
elevadas que, por sua vez, favorecem a flexão da ferramenta, resultando uma superfície com
menor grau de precisão dimensional.
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II.

Variáveis de saída
A modificação dos fatores de entrada pode ser quantificada através das variáveis de
saída relacionadas. Estas variáveis quantificam o valor acrescentado na peça produzida,
através da sua qualidade e do custo. A qualidade da peça é quantificada através da precisão
dimensional e do acabamento superficial. O custo associado à produção da peça pode ser
mensurável através do tempo de corte e de não corte, do material consumido, das
ferramentas e fixações utilizadas e energia consumida (potência utilizada). O tempo de não
corte envolve a movimentação da ferramenta entre trajetórias, respetivas trocas de
ferramentas e a fixação da peça.
A análise das variáveis de saída pode ser realizada na simulação da maquinagem ou na
medição direta da peça produzida. A modificação de múltiplas variáveis de entrada torna
complexa a análise das variáveis de saída, dado que os efeitos se podem sobrepor ou anular.
Para facilmente comparar e interpretar os resultados, foi imprescindível manter constante a
peça a maquinar (peça-teste). Estas peças contêm as formas a estudar ou as que surgem no
sector.
De todos os fatores de entrada controláveis, foi ainda selecionado um grupo bastante mais

restrito, que apenas incluiu os que, previsivelmente, têm maior impacto nas variáveis de saída e
que permitiam um número razoável de ensaios.
Identificados os principais fatores de entrada, foi necessário selecionar os que iriam permitir
atingir as variáveis de saída pretendidas. Esses fatores foram incluídos num processo retroativo que
permitiu ordenar a sua importância e prever o comportamento das características alvo. Este
processo é exposto na próxima subseção.

4.2.4 Modelo do processo de otimização
O fluxograma da figura 4.5 mostra os fatores controlados, associados à peça, às ferramentas
e às condições de maquinagem, que produzem um efeito no processo. Os fatores de ruído também
influenciam o processo de maquinagem e a análise dos resultados, tendo, contudo, um efeito
reduzido relativamente àqueles que são controlados ou estudados. Após avaliação das
características do produto, identificaram-se os fatores mais influentes, ficando a otimização
concluída quando os valores das características do produto atingem o objetivo definido.
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Fatores de entrada controlados
Peça
Material

Geometria

Ferramenta
Fixação

Material

Condições de maquinagem

Geometria

Efeitos ou erros
provocados por fatores
não controlados

Trajetórias

Parâmetros de
corte

Outras
condições

Processo de
Maquinagem CNC

Fatores de ruído

Variáveis de saída controladas
Na Peça:
- Precisão dimensional
- Rugosidade superficial
- Taxa de remoção de material

Efeitos são controlados pelos
fatores de entrada?

Não

Sim

Outros parâmetros:
- Tempo das operações
- Custo/desgaste das
ferramentas

Os efeitos são os
desejados?

Sim

Não

Processo
otimizado

Figura 4.5 - Fluxograma do processo de otimização do processo de maquinagem.

Essencialmente, foi nas condições de maquinagem que se interveio. Os grupos de variáveis
relativos à peça e à ferramenta foram definidos e mantidos constantes. Os ensaios realizaram-se
na mesma peça-teste e o material maquinado foi o UHMWPE, não havendo intenção de arranjar
um material alternativo para o espaçador. As ferramentas uma vez selecionadas, de acordo com a
simulação CAM e com o material a maquinar, foram mantidas constantes durante os ensaios.

4.2.5 Fatores de entrada controlados
Conhecidos os fatores controláveis, houve necessidade de selecionar os que se fizeram variar
e os que se mantiveram constantes. Interessou identificar os que eram facilmente modificáveis e
os que provocavam impacto direto na qualidade final da peça, nomeadamente na rugosidade. A
identificação de condicionantes na variação dos fatores foi também essencial no planeamento da
composição e do número de ensaio elaborados. Na tabela 4.2, especificam-se as limitações e os
fatores incluídos no estudo experimental, reduzindo o número de variáveis de modo a não o tornar
demasiado extenso, complexo e dispendioso.
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Tabela 4.2 - Fatores de entrada.

Fatores de entrada

Limitações ou fatores a manter constantes

Fatores a variar nos testes

Ferramenta de corte

- Diâmetro das
fresas.
- Geometria da
extremidade das
fresas.
Nota: Otimizadas
apenas em CAM.
- L comprimento de
cada ferramenta.
- Z - nº de dentes.
- Rigidez de cada
ferramenta.
- Material das
fresas.
Ferramentas
selecionadas de
acordo com o
material a cortar.

Parâmetros de
maquinagem
- ae incremento lateral.
- aP profundidade de
corte (idêntica à sobreespessura do material
após a operação de
semiacabamento).
- fZ avanço por dente.

- nmax= 9500rpm e
indiretamente Vavanço;
manter fator constante
e no valor máximo nas
operações de
acabamento (limitação
da máquina).
- aPmax profundidade
máxima da fresa.
- Vpenetração
(Condicionada à
velocidade de avanço:
metade ou a mesma).
- Sem fluído de corte.
Usar apenas ar
comprimido.
(Risco de
contaminação e não
aconselhado na
maquinagem do
polietileno).

Trajetória
- Estratégia de corte no
acabamento (testar cada
uma em separado para
evitar nº de níveis elevado;
cada trajetória tem fatores
diferentes).
- Método de corte (sentido
duplo - zig-zag, sentido
único concordante e
sentido único discordante).
- Direção de maquinagem.
- Nº de passagens
(anexados a ae e/ou a ap).
- Transições entre
passagens.
- Distâncias dos planos
Clearance/Retract/Feed.
- Entradas e saídas da
ferramenta.
- Vrecuo.
Nota: Otimização apenas
em CAM.
- Tolerância na trajetória.
Usar tolerância 0,001mm
nas operações de
acabamento.
- Estratégia das operações
de semiacabamento deve
ser mantida.
(A sobre-espessura deve
ser homogénea e
otimizada em CAM.

Peça a maquinar

- Geometria:
principais
pormenores
incluídos em peçateste: raios de
concordância dos
contornos, rasgos
dos encaixe,
cavidades tibiais e
meia-lua frontal.
- Fixação - idêntica
em todos os
ensaios, assim
como a definição
do referencial.
- Material a cortar:
UHMWPE (Tivar
1000 branco; ficha
técnica no
anexo 5).

Imperativos técnicos, quer nos ensaios quer na fase de produção da peça, restringiram a
variação de alguns fatores, sendo por exemplo, a velocidade de corte condicionada pela velocidade
de rotação máxima da máquina CNC, uma vez que o diâmetro da fresa já tinha sido definido na
simulação CAM.
Fatores importantes na maquinagem com fresa de topo esférico
Como referido na subsecção 2.8.5, as variáveis que têm uma influência direta, nas operações
de acabamento com fresa de topo esférico, na rugosidade de uma superfície plana, são o ae e fz ,
sendo responsáveis por duas formas de crista (segundo a direção do avanço e segundo a direção

135

Capítulo 4 - Testes experimentais de maquinagem das cavidades tibiais

perpendicular a esta). Os dois parâmetros mencionados são facilmente controlados na
programação das trajetórias no software CAM.
Nas trajetórias testadas, o valor selecionado para a distância máxima entre passagens foi de
0,12 mm. Num plano horizontal, provocaria uma altura de perfil de 0,60 µm e Ra teórico= 0,30 µm
(com uma ferramenta ø = 6mm). Como base de partida, ou para estabelecer os intervalos,
utilizou-se a equação 8 (Quintana et al., 2010). Para determinar o efeito dos valores de ae sobre
outras grandezas, tais como H, Ra, Dw, Vc (velocidade de corte na periferia), Vcw (velocidade de corte
efetiva), Vf velocidade de avanço, elaborou-se uma folha de cálculo em Excel. Incluíram-se ainda os
dados relativos às fresas selecionadas, facilitando a determinação dos intervalos dos fatores a
considerar, designados por níveis. Os efeitos diretos entre alguns destes fatores são dinamicamente
determinados, constituindo uma ferramenta de auxílio para a conceção dos ensaios práticos.

4.2.6 Plano de experiências (DOE)
A conceção do plano de experiências, Design of Experiences (DOE), permitiu estruturar a
sequência de testes que aferiu o efeito de cada um dos parâmetros ou variáveis, designados por
fatores, na qualidade da peça. Neste caso, a característica avaliada foi a rugosidade. Como já
observado nas subsecções anteriores, os fatores são numerosos e, adicionalmente, as interações
entre eles aumentariam o número de experiências a realizar. Estes aspetos tornariam o plano de
experiências longo, caso se tivesse variado cada fator em separado, ou inconclusivo, se as variações
fossem realizadas sem um método que permitisse uma correta análise. Lauro et al. (2016) abordam
em pormenor vários métodos para otimizar o processo de fabrico por maquinagem.
I. Método fatorial
O método fatorial faz variar cada fator isoladamente o número de vezes que se
pretenda. Se se prevê que o fenómeno a estudar tenha um comportamento linear pode
estabelecer-se um intervalo com dois pontos: um máximo e um mínimo, dois níveis. Caso
contrário, devem-se considerar pelo menos três valores, sendo um intermédio. No caso em
estudo, houve necessidade de considerar três níveis em quase todos os fatores.
Utilizando o método fatorial, o número total de experiências é dado por:
nº de níveisnº de fatores, considerando o mesmo número de níveis em cada fator. Segundo este
método, para apenas três fatores com três níveis cada, obtemos 27 ensaios.
Existem outros tipos de arranjos dentro do método fatorial, que para dois níveis, são
mais práticos e reduzem o número de experiências, eliminando alguns ensaios. É ainda
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possível aumentar o número de fatores para o mesmo número de ensaios, reduzindo o nível
de informação recolhida e baixando a resolução como se vê na figura 4.6 (para fatores com
dois níveis).

Figura 4.6 - Resolução de vários arranjos com base no método fatorial (Minitab).

II. Método de Taguchi
Alternativamente, é possível utilizar o método de Taguchi, que faz variar mais do que
um fator no mesmo ensaio. Esta estratégia, com tratamento estatístico, utiliza apenas uma
parte de todas as combinações possíveis para estimar os efeitos principais dos fatores e de
algumas interações. Deste modo, são utilizadas, por exemplo, frações de metade, um quarto
ou um oitavo de fatorial. Existem várias possibilidades para os arranjos obtidos consoante o
objetivo do estudo e o número de ensaios aceitáveis. Este método reduz o número de ensaios
consoante a qualidade da informação que se pretenda receber. Se o objetivo for apenas
determinar os fatores mais dominantes numa experiência, a resolução pode ser mais baixa.
Se se pretende quantificar a influência de cada fator e as suas possíveis interações, a redução
de ensaios terá de ser menor. Para o exemplo dado anteriormente de três fatores a três
níveis, as opções de escolha seriam uma matriz L9 (com 9 ensaios) ou L27 (com 27 ensaios),
figura 4.7 a). Reduzir o número de ensaios implica perder alguma informação. O número de
fatores máximo num dado arranjo, por exemplo, L9 são 4 fatores, no arranjo L27 são 13,
figura 4.7 a). O arranjo L9 permite estudar 4 fatores independentes ou 2 fatores e uma
interação. Estas matrizes têm graus de resolução diferentes. O arranjo L9 para 3 fatores é
apresentado na figura 4.7 b), cada fator tem 3 níveis representados pelos estados 1, 2 e 3.
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a)

b)

Figura 4.7 - a) Arranjos disponíveis no método de Taguchi para fatores com o mesmo nº de níveis;
b) arranjo L9 para 3 fatores, (Minitab).

A matriz (ou arranjo ortogonal) L9, para três fatores, tem uma resolução mais baixa e
permite apenas quantificar a influência de cada fator. O arranjo L27 tem resolução máxima
para três fatores e é idêntica à apresentada anteriormente pelo método fatorial completo.
No anexo 6, apresenta-se a resolução dos arranjos experimentais dependendo do número
de fatores e dos níveis de cada fator. O método de Taguchi também permite utilizar fatores
com número de níveis diferentes. A figura 4.8 dá a informação acerca do número de ensaios,
para dois e três níveis e o número de fatores máximo em cada caso.

Figura 4.8 - Arranjos disponíveis no método de Taguchi para fatores com nº de níveis diferentes.

Quando os fatores a estudar são múltiplos, a redução do seu número é possível, planeando
duas ou várias fases de experiências. Num primeiro conjunto de ensaios, seleciona-se os fatores
mais influentes. Estes integram uma segunda etapa de experiências de otimização. Esta fase
também prevê o comportamento, criando um modelo em função de cada fator. Os valores ótimos
são confirmados em novas experiências. Foi esta a abordagem seguida no plano de experiências
elaborado.
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I. Primeira fase de testes - Definição dos fatores e níveis
As várias estratégias apresentam parâmetros que não são comuns, logo faz sentido
estudá-las em separado. Os resultados são, posteriormente, comparados entre si,
selecionando-se as trajetórias mais promissoras.
Nesta fase, foram estudadas as estratégias de maquinagem, previamente selecionadas
no capítulo 3, 1 - Paralela, 2 - Radial, 3 - Constant Scallop, 4 - Flowline, 5 - Blend 2 com
contorno e ponto central como referências e, por fim, 6 - Blend 1 com linhas do contorno
como referência. Dentro de cada estratégia, selecionaram-se quatro fatores, com três níveis
cada. Os critérios da seleção dos fatores e níveis são incluídos no anexo 7. Os fatores e níveis
das seis trajetórias são apresentados na tabela 4.3. Foram utilizados arranjos L9.
Tabela 4.3 - Resumo dos fatores e níveis considerados na 1ª fase de testes.
Fatores

Radial

Blend 1

Constant
Scallop

níveis
níveis
níveis

Blend 2

níveis

Flowline

níveis

Paralela

níveis

Trajetória

A

B

C

D

ae [mm]
0,08
0,10
0,12
sentido
anti-horário
horário
zig-zag horário
sentido
espiral anti-horário
espiral horário
elíptico horário
ângulo
0,3⁰
0,4⁰
0,5⁰
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
sentido
horário
anti-horário
horário e expande

sentido
início concordante
início discordante
duplo (zig-zag)
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
sentido
concordante
discordante
zig-zag
sentido
anti-horário
horário
zig-zag horário
ae [mm]
0,08
0,10
0,12

fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096

Direção
0⁰
45⁰
90⁰
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
P. Referência
descentrado 1
centrado
descentrado 2
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
ap [mm]
0,24
0,27
0,30

Para cada ensaio foram registados a rugosidade média (vários parâmetros do perfil R)
e os tempos de maquinagem. Na estratégia Paralela as direções do avanço a 0⁰, 45⁰ e 90⁰
estão marcadas na figura 4.9. A localização do ponto de referência indicado na construção
da estratégia Blend 2 foi variado conforme assinalado na figura 4.9, sendo a posição P0
centrada, a posição descentrada 1 (P1; X1 = 0 mm, Y1 = 6 mm) e a posição descentrada 2 (P2;
X2 = -4 mm, Y2 = 6 mm).
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Direção do avanço
90˚
45˚

0˚

Y
P2

P1
P0

Paralela

Blend 1

Flowline

Radial

X

Blend 2

Constant
Scallop

Figura 4.9 - Trajetórias testadas no acabamento das cavidades da peça-teste - fase 1.

Os parâmetros de corte (os incrementos lateral e axial, a velocidade do avanço,
método de corte) aplicados nas estratégias testadas estão definidos na figura 4.10.

fz

fz

Discordante

Avanço

n
Avanço

n

Concordante

Figura 4.10 - Parâmetros de corte utilizados nos ensaios experimentais.

II. Segunda fase de testes
Nesta fase otimizaram-se as três estratégias mais promissoras da fase anterior,
incluindo os dois fatores que originaram maiores variações da rugosidade. Atribuíram-se os
novos níveis, e executaram-se os novos ensaios. Foi utilizado um arranjo fatorial com a
combinação dos níveis apresentada na tabela 4.4.
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Níveis

Tabela 4.4 - Combinação de níveis da fase 2.
Fatores
E
F
1
1
2
1
3
1
1
2
2
2
3
2
1
3
2
3
3
3

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III. Ensaios de confirmação
Os ensaios realizados na segunda fase já permitiram prever como poderiam variar os
parâmetros de resposta em função dos fatores mais influentes. Esta previsão foi confirmada
com novos ensaios que incluíram os níveis ótimos dos fatores da segunda fase.
Adicionalmente, para os fatores contínuos foram testados seis valores diferentes, com o
intuito de conhecer melhor a evolução das variáveis de resposta. Deste modo, cada equação
da regressão tem mais dados, tornando o ajuste mais preciso e significativo. Os seis valores
foram: os três níveis testados na fase dois, os dois valores intermédios e um valor fora do
anterior domínio. O lado escolhido, deste último ponto, foi aquele que otimizava o
parâmetro Ra. Cada ponto fica equidistante do ponto seguinte. Cada ensaio manteve duas
réplicas.
A composição de cada ensaio, nas várias fases, assim como a análise estatística foi obtida
com o software Minitab 17.

4.2.7 Definição da peça-teste
A peça-teste ou padrão tem incorporados vários elementos geométricos além das cavidades
toroidais. Nesta peça incluíram-se nove cavidades toroidais, permitindo realizar as nove
experiências do arranjo L9 com a mesma fixação e com as mesmas configurações da máquina CNC.
Deste modo, conseguiu-se testar cada estratégia com duas peça-teste incluindo a sua replicação.
Outros pormenores geométricos (superfície esférica, contornos e rasgos) foram executados na
mesma peça-teste, com o intuito de aproveitar o espaço disponível, não interferindo com a
maquinagem das cavidades. A configuração e as dimensões da peça-teste utilizada estão
representadas na figura 4.11.
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Figura 4.11 - Definição da geometria da peça-teste.

O bloco de polietileno inicial, idêntico em todos os ensaios, tem as dimensões 176,5 mm ×
103 mm × 20 mm. Este foi fixo a uma placa de alumínio retificada através de parafusos colocados
na parte inferior da peça-teste. Deste modo, evitou-se a sua deformação durante o encastramento
lateral, dada a flexibilidade do polietileno. A placa de alumínio foi, posteriormente, presa na prensa
da CNC. Para assegurar as mesmas condições de fixação em cada cavidade, o posicionamento dos
parafusos pode ser visto na figura 4.12.

Placa de
alumínio
Bloco de
polietileno

Figura 4.12 - Dimensões do atravancamento e da furação da fixação da peça-teste à placa base.
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4.2.8 Simulação e maquinagem da peça-teste
As trajetórias foram geradas e simuladas através do software de CAM Mastercam X6. Os
programas pós-processados foram introduzidos na máquina CNC Cincinnati Arrow VMC-750 com o
controlador Acramatic 2100e, figura 4.13.
Máquina CNC

β
Programa CN

β
Simulação
Mastercam X6

Fluxo de ar
comprimido

Ferramenta
Seco JH450
Ø=6mm

Figura 4.13 - Simulação e maquinagem da peça-teste.

Na primeira fase de testes, o eixo de rotação da fresa foi perpendicular à superfície superior
do stock inicial (β = 0˚). Nos restantes ensaios, o stock inicial foi inclinado 45 graus relativamente
ao eixo da ferramenta (β = 45˚). O desbaste das cavidades foi realizado com a mesma estratégia,
parâmetros e ferramenta de corte. O semiacabamento foi realizado com a mesma fresa, utilizando
a estratégia area clearance, produzindo uma trajetória em espiral e deixando uma sobre-espessura
uniforme igual à profundidade de corte ap na trajetória Blend 1 e de 0,3 mm nos outros casos. No
acabamento das cavidades utilizou-se uma fresa de topo esférico ø 6 mm com dois dentes (SECO
JH450 - ref.450060-MEGA-O) e uma velocidade de rotação n = 9500 rpm. A refrigeração da peça e
da ferramenta foi realizada com ar comprimido, direcionado para o local do corte.

4.2.9 Morfologia da cavidade tibial
Caracterizou-se a morfologia da superfície das cavidades, após maquinagem, por microscopia
ótica com processamento de imagem digital. Utilizou-se o método de montagem de imagens de
campo estendido. A partir de um microscópio ótico, com captação de imagens por computador, foi
obtida uma sequência de imagens de várias zonas da cavidade. A profundidade de campo de cada
imagem apenas permite focar com nitidez parte da imagem, mas, após processar a sequência,
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consegue-se uma imagem composta. Esta contém informação segundo XX e YY e, através de um
mapa de elevação, também em ZZ. O programa utilizado designa-se ImageJ.exe (NIH, 2004) e o
plugin Stack Focuser (Umorin, 2006). Para a caracterização de cada cavidade, foram obtidas quinze
imagens compostas, uma por cada zona de leitura da rugosidade.
Sequência de imagens parcialmente focadas

2X
20 X

10 X

Imagem focada

+
Stack Focuser
Figura 4.14 - Metodologia usada na caracterização da morfologia da cavidade.
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4.3 Resultados
Nesta secção apresentam-se os resultados para a estimativa do erro máximo dos processos
de leitura e maquinagem, da primeira e segunda fase de ensaios e para a fase de confirmação.

4.3.1 Estimativa do erro máximo nos processos de leitura e de maquinagem
I. Erro máximo para a média da cavidade
Os resultados das dezoito cavidades (duas peças-teste), maquinadas com a mesma
estratégia e parâmetros, são apresentados na tabela 4.5.
Tabela 4.5 - Rugosidade média das 2x15 medições para cada cavidade.
Parâmetros da rugosidade [µm]
Cavidade
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
1
1,57
11,2
8,7
1,96
11,7
6,1
5,6
2
1,55
11,0
8,6
1,95
11,5
5,9
5,5
3
1,59
11,2
8,9
1,99
11,7
6,1
5,6
4
1,58
10,9
8,7
1,96
11,3
5,8
5,5
5
1,62
11,1
9,0
2,02
11,7
6,1
5,5
6
1,63
10,9
9,1
2,03
11,7
6,2
5,6
7
1,55
10,5
8,6
1,94
11,1
5,5
5,5
8
1,61
11,4
9,0
2,03
11,9
6,1
5,8
9
1,55
10,8
8,6
1,93
11,3
5,8
5,4
10
1,50
11,1
8,6
1,89
11,6
6,1
5,5
11
1,53
11,3
9,0
1,93
11,9
6,2
5,7
12
1,66
12,2
9,5
2,10
12,6
6,6
6,0
13
1,63
11,5
9,1
2,05
12,1
6,2
6,0
14
1,54
10,8
8,6
1,94
11,3
5,8
5,5
15
1,61
11,5
9,1
2,02
11,9
6,2
5,7
16
1,55
11,2
8,7
1,94
11,5
5,9
5,6
17
1,66
11,8
9,3
2,10
12,4
6,5
5,9
18
1,53
11,2
8,7
1,92
11,7
6,1
5,7
Média
1,58
11,20
8,88
1,98
11,71
6,06
5,65
Amplitude de valores
0,16
1,66
0,92
0,20
1,54
1,03
0,59
Amplitude de valores
10,2% 14,8% 10,4% 10,3% 13,1% 17,1% 10,5%
em relação à média

RSm
215,7
209,3
225,2
210,8
222,2
209,5
219,5
211,4
208,4
205,1
206,1
211,6
213,1
218,1
208,3
211,8
219,0
211,6
213,14
20,03
9,4%

Calculou-se o desvio padrão das médias das cavidades. Com estes valores
estimaram-se os erros máximos para os vários parâmetros da rugosidade, tabela 4.6.
O erro máximo estimado é ± 4,1% para o parâmetro Ra. Para os restantes parâmetros
da rugosidade, os erros estimados têm valores muito próximos, sendo o maior para o
RP = ± 5,6%.
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Tabela 4.6 - Erro estimado, para cada cavidade, dos vários parâmetros da rugosidade, replicando cada
cavidade duas vezes.
Parâmetros da rugosidade
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
Média [µm]
1,581
11,200
8,880
1,983
11,712
6,058
5,653
213,14
Int. confiança
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Int. confiança [µm]
0,0215 0,1768 0,1201 0,0273 0,1789 0,1131 0,0779
2,52
Z α/2
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
σ [µm]
0,0465 0,3826 0,2600 0,0591 0,3872 0,2447 0,1687
5,44
± erro estimado %
4,1
4,7
4,1
4,1
4,6
5,6
4,1
3,5
Intervalo erro %
8,2
9,5
8,1
8,3
9,2
11,2
8,3
7,1
E
0,0646 0,5317 0,3613 0,0822 0,5380 0,3400 0,2344
7,565
m
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
nº de réplicas
2
2
2
2
2
2
2
2

II. Erro máximo para a média da célula
A célula com maior erro máximo estimado para o parâmetro Ra é a célula D2, ± 21,0%.
A célula que apresenta o menor erro é a C2, ± 7,5%. A estabilidade dos valores da rugosidade
por célula é bastante inferior relativamente ao estimado por cavidade, indicando que a
análise dos resultados com a média da cavidade é mais precisa. Na figura 4.15, mostra-se a
localização de cada célula no interior da cavidade e o respetivo erro máximo estimado para
o parâmetro Ra. Os valores obtidos para os restantes parâmetros de rugosidade do perfil R
estão coligidos no anexo 8.
1

2

3

A

12,0

B

13,0 12,3 8,7

C

13,4

7,5

10,7

10,6
D

8,9

21,0

11,9

E

8,9 10,3 8,9

F

13,7

Figura 4.15 - Localização do erro máximo estimado por célula para o parâmetro Ra, replicando
cada ensaio 2 vezes e para um intervalo de confiança de 95%.
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4.3.2 Estimativa do erro máximo no processo de leitura
I. Erro máximo para a média de cada conjunto
A média para cada um dos nove conjuntos de leituras da mesma cavidade é
apresentada na tabela 4.7. Determinou-se o desvio padrão e estimou-se, também para um
intervalo de confiança de 95%, o erro máximo obtido apenas no processo de leitura, tabela
4.8.
Tabela 4.7 - Média dos 9 conjuntos de leituras efetuados na mesma cavidade.
Parâmetros da rugosidade [µm]
Leituras
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
1
1,55
10,9
8,7
1,93
11,3
5,9
2
1,56
11,5
9,0
1,97
12,0
6,4
3
1,55
10,7
8,8
1,94
11,0
5,6
4
1,57
11,1
8,8
1,96
11,6
6,0
5
1,54
11,2
8,7
1,94
11,7
6,2
6
1,54
10,7
8,8
1,93
11,2
5,9
7
1,57
10,8
8,8
1,97
11,1
5,8
8
1,47
10,2
8,3
1,83
10,6
5,3
9
1,56
11,0
8,8
1,95
11,4
5,7
Média
1,55
10,91
8,75
1,94
11,35
5,86
Amplitude de valores
0,10
1,27
0,73
0,14
1,39
1,03
Amplitude de valores
6,6%
11,6%
8,3%
7,4%
12,3%
17,6%
em relação à média

Rv
5,5
5,6
5,5
5,6
5,5
5,3
5,4
5,3
5,7
5,50
0,44

RSm
206,3
207,5
200,7
203,5
208,6
196,1
202,6
205,3
199,8
203,36
12,47

8,1%

6,1%

Tabela 4.8 - Erro máximo estimado apenas no processo de leitura de cada cavidade, realizando apenas
uma vez cada medição.
Parâmetros da rugosidade
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
Média [µm]
1,547
10,907
8,746
1,935
11,346
5,860
5,495
203,36
Int. confiança
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
Int. confiança [µm]
0,0187 0,2257 0,1210 0,0265 0,2517 0,1942 0,0915
2,48
Z α/2
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
1,96
σ [µm]
0,0286 0,3455 0,1852 0,0406 0,3852 0,2973 0,1401
3,80
± erro estimado %
3,6
6,2
4,2
4,1
6,7
10,0
5,0
3,7
Intervalo erro %
7,3
12,5
8,3
8,3
13,4
20,0
10,0
7,4
E
0,0562 0,6805 0,3648 0,0800 0,7587 0,5855 0,2759
7,489
m
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
nº de leituras
1
1
1
1
1
1
1
1

Para o parâmetro Ra, o erro máximo estimado associado apenas ao processo de
medição é ± 3,6%, realizando uma leitura por célula e com um intervalo de confiança de 95%.
Este parâmetro é o que apresenta maior estabilidade nas leituras realizadas, seguido pelo
parâmetro RSm. O maior erro de leitura é verificado no parâmetro Rp ± 10,0%.
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As diferenças de valores relativamente aos calculados na tabela 4.6 são atribuídas ao
processo de maquinagem. No caso do parâmetro Ra esse valor é ± 0,5%.
II. Erro máximo na leitura de cada célula
Os erros máximos, para a média de Ra, são apresentado na figura 4.16. Para o
parâmetro Ra, os valores do erro estimado estão compreendidos entre ± 8,4% e ± 30,8%,
figura 4.16. Os valores obtidos para os restantes parâmetros de rugosidade do perfil R estão
coligidos no anexo 8.
1
A
B
C

2

3

16,1
12,2
11,3

9,5
13,0

8,4
9,2

9,1
D

16,7

30,8

11,0

E

10,0 15,3 20,6

F

19,5

Figura 4.16 - Localização do erro máximo na medição de cada célula,
para o parâmetro Ra, realizando apenas uma leitura.

A estabilidade das leituras por célula, à semelhança do que sucedeu anteriormente, é
menor. A célula D2 volta a apresentar os piores resultados de Ra, concluindo-se que grande
parte da oscilação dos valores por célula pode ser proveniente do processo de leitura. Esta
célula também apresenta, para quase todos os parâmetros da rugosidade, erros mais
elevados. Globalmente, as células que apresentam melhor comportamento são E1 e F2. Os
valores por célula podem ser interessantes para detetar acabamentos muito díspares, com
diferenças de valores superiores ao erro.
A avaliação das estratégias e parâmetros na otimização do acabamento superficial das
superfícies tibiais é realizada com maior precisão quando se utiliza a média de toda a cavidade
(30 leituras), a utilização do parâmetro Ra e a replicação de cada ensaio duas vezes, sendo as
condições utilizadas nos ensaios das seguintes fases.
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4.3.3 Estratégia Paralela - fase 1
As combinações dos valores dos níveis para cada ensaio da estratégia Paralela são
apresentadas na tabela 4.9. Cada ensaio foi codificado com um número, de forma a identificar a
cavidade maquinada com a combinação pré-definida, ligando-o às leituras de rugosidade
registadas. Os resultados médios para os vários parâmetros da rugosidade das cavidades são
apresentados na tabela 4.10.

níveis

Tabela 4.9 - Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Paralela (fase 1).
Fatores
Ensaio
Sentido
direção
ae [mm] fz [mm/dente] codificado
início concordante
0⁰
0,12
0,090
1
início concordante
45⁰
0,10
0,093
2
início concordante
90⁰
0,08
0,096
3
início discordante
0⁰
0,10
0,096
4
início discordante
45⁰
0,08
0,090
5
início discordante
90⁰
0,12
0,093
6
duplo (zig-zag)
0⁰
0,08
0,093
7
duplo (zig-zag)
45⁰
0,12
0,096
8
duplo (zig-zag)
90⁰
0,10
0,090
9
Tabela 4.10 - Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade
para a estratégia Paralela (fase 1).
Parâmetros da rugosidade [µm]
Ensaio
codificado
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
1
1,68
13,0
9,7
2,13
13,6
7,6
6,0
203,1
2
1,65
13,0
9,7
2,12
13,5
7,5
6,0
201,9
3
1,70
12,9
9,8
2,15
13,3
6,7
6,6
188,6
4
1,65
13,0
9,8
2,13
13,7
7,3
6,5
228,7
5
1,59
12,7
9,2
2,03
13,0
7,1
5,9
206,0
6
1,74
12,4
9,7
2,19
12,9
6,7
6,3
207,2
7
1,60
11,9
9,2
2,02
12,5
6,6
6,0
207,6
8
2,02
14,2
11,1
2,53
14,9
8,0
6,9
241,1
9
1,74
12,6
9,8
2,20
13,2
6,7
6,4
210,7

Os resultados médios de Ra, para cada réplica, explicitam-se na tabela 4.11, calculando-se os
valores da relação Sinal/Ruído (S/R), do desvio padrão e da média. Estes valores que permitem
quantificar o efeito de cada fator e conhecer os que provocam maior variação no parâmetro Ra.
Através da equação 10, obteve-se a coluna S/R que representa a relação Sinal/Ruído, aplicável
quando se pretende minimizar a resposta (menor é melhor):

𝑆⁄𝑅 = −10 × log10 (

∑ 𝑌2
)
𝑛

(10)
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Tabela 4.11 - Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra (fase1).
Ensaio
Ra
Ra
Ra Média
S/R
σ [µm]
codificado Ensaio 1 Ensaio 2
[µm]
1
1,728
1,631
-4,509
0,069
1,680
2
1,658
1,651
-4,372
0,005
1,654
3
1,765
1,639
-4,624
0,089
1,702
4
1,718
1,585
-4,366
0,094
1,652
5
1,651
1,519
-4,010
0,093
1,585
6
1,787
1,692
-4,812
0,067
1,734
7
1,678
1,518
-4,083
0,114
1,598
8
2,116
1,927
-6,122
0,134
2,021
9
1,860
1,623
-4,840
0,168
1,742

Os resultados das leituras da rugosidade que caracterizam a influência de cada fator são
analisados com recurso a gráficos de efeitos principais e às respetivas tabelas de resposta. Com
base na tabela 4.11, representou-se, nos gráficos de efeitos principais, a soma de cada nível para
as médias de Ra, para o desvio padrão σ e para a relação S/R, gerando três gráficos distintos.
Na figura 4.17, apresenta-se o gráfico de efeitos principais para o parâmetro Ra, que inclui os
resultados dos níveis de cada fator testado. Este gráfico permite observar o Ra médio de todos os
ensaios que utilizaram o mesmo nível, verificando-se rapidamente aquele que apresenta melhor
desempenho.

Figura 4.17 - Gráfico de Efeitos Principais, para o parâmetro Ra, para a estratégia Paralela (fase 1).

Os níveis ótimos, para cada fator, estão assinalados com uma circunferência vermelha, sendo
os seguintes: no fator Sentido é o nível discordante, no fator Direcção é o nível 0 graus, no fator ae
é o nível 0,08 mm e no último fator fz é 0,093 mm/dente.
De forma idêntica, é possível contabilizar os efeitos principais através da relação Sinal/Ruído,
representada graficamente na figura 4.18.

150

Capítulo 4 - Testes experimentais de maquinagem das cavidades tibiais

Figura 4.18 - Gráfico de Efeitos Principais Sinal/Ruído, para o parâmetro Ra,
para a estratégia Paralela (fase 1).

Este último gráfico possui a mesma informação que o anterior, mas os valores ótimos estão
localizados na parte superior (valor mais elevado), assinalados com uma circunferência verde,
sendo as conclusões semelhantes.
Por último, gerou-se o gráfico dos efeitos principais de cada nível no desvio padrão, figura
4.19. Os níveis com menor desvio padrão, assinalados com uma circunferência azul, apresentam
maior estabilidade de resultados, sendo os seguintes: Concordante no fator Sentido, 45˚ no fator
Direção, 0,10 mm no fator ae e 0,093 mm/dente no fator fZ.

Figura 4.19 - Gráfico de Efeitos Principais para o desvio padrão,
para o parâmetro Ra, para a estratégia Paralela (fase 1).

As somas dos resultados de Ra, para cada nível, considerando os valores médios, a relação
S/R e o desvio padrão estão calculadas no conjunto de tabelas 4.12. Determinou-se a maior
diferença de valores para os níveis de cada fator, linha designada por Delta, e ordenou-se a
influência de cada fator na resposta obtida. No que diz respeito às médias e ao rácio Sinal/Ruído, o
resultado é semelhante: os dois fatores mais importantes são o ae e o Sentido, sendo os fatores que
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provocam maior impacto na variável de resposta Ra. Verifica-se ainda que os fatores com maior
desvio padrão são os fatores Sentido e fZ.
Tabela 4.12 - Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, S/R e σ - trajetória Paralela (fase1).
Tabela de resposta para médias
Nível Sentido
Direção
1
1,679
1,643
2
1,659
1,754
3
1,787
1,728
Delta
0,128
0,110
Ordem
2
4
Tabela de Resposta para o
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
0,05437
0,08493
0,13836
0,08399
1

Direção
0,09216
0,07747
0,10803
0,03056
3

ae
1,628
1,683
1,814
0,185
1
desvio

ae
0,09876
0,08902
0,08988
0,00974
4

fz
1,669
1,664
1,792
0,128
3
padrão

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível Sentido Direção
ae
fz
1
-4,502
-4,319 -4,239 -4,453
2
-4,396
-4,835 -4,526 -4,422
3
-5,015
-4,759 -5,148 -5,037
Delta
0,619
0,516
0,909
0,615
Ordem
2
4
1
3

fz
0,10984
0,06199
0,10583
0,04785
2

Para os restantes parâmetros da rugosidade fez-se o mesmo estudo, resumindo-se a
ordenação da importância de cada fator, segundo os valores médios, na tabela 4.13.
Tabela 4.13 - Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da
rugosidade, estratégia Paralela (fase 1).
Parâmetros da rugosidade [µm]
Fator
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
sentido
2
4
3
4
4
4
3
1
direção
4
2
4
3
3
1
2
3
ae
1
3
1
1
2
2
4
2
fZ
3
1
2
2
1
3
1
4

4.3.4 Restantes estratégias - fase 1
Para as outras cinco estratégias também se realizaram análises dos resultados semelhantes
às apresentadas para a trajetória Paralela. Os valores discriminados são expostos no anexo 9.
Na tabela 4.14, resumem-se os fatores que originaram maiores variações no parâmetro Ra,
ordenando-se a sua importância, e assinalando-se a negrito os níveis ótimos de cada estratégia.
Para as trajetórias Flowline, Radial, Blend 2 e Constant Scallop, os fatores mais relevantes são, à
semelhança da estratégia Paralela, os incrementos laterais ae (ângulo no caso da Radial) e o sentido.
Na Blend 1, os fatores mais significativos são o fz e o sentido. A duração prevista e a duração real do
acabamento de cada cavidade são apresentadas na tabela 4.15.
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Tabela 4.14 - Resumo da ordenação dos fatores e identificação do nível ótimo em cada estratégia.
Trajetória

Paralela

Flowline

Blend 2

Radial

Blend 1

Constant
Scallop

Ordenação dos Fatores mais influentes no parâmetro Ra e níveis ótimos
1º

2º

3º

4º

ae [mm]
0,08
0,10
0,12
sentido
anti-horário
horário
zig-zag horário
sentido
espiral anti-horário
espiral horário
elíptico horário
Ângulo
0,3⁰
0,4⁰
0,5⁰
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
sentido
horário
anti-horário
horário e expande

sentido
i. concordante
i. discordante
duplo (zig-zag)
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
sentido
concordante
discordante
zig-zag
sentido
anti-horário
horário
zig-zag horário
ae [mm]
0,08
0,10
0,12

fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096

Direção
0⁰
45⁰
90⁰
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
P. Referência
descentrado 1
centrado
descentrado 2
fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
ap [mm]
0,24
0,27
0,30

Tabela 4.15 - Duração prevista e real da operação de acabamento das cavidades em cada estratégia da
fase 1.
Estratégia
Paralela

Flowline
Constant
Scallop
Radial

Blend 1

Blend 2

Cavidades codificadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Média
08:44 09:15 08:28 10:07 11:46 07:07 07:54 05:00 06:01 08:16
06:01
145%

07:31
123%

05:23
112%

06:25
128%

11:30 09:06 07:26 08:58 07:47 11:25 05:50 08:30 07:11

08:38

08:14
140%

06:13
116%

06:26
134%

11:59 09:40 08:02 11:48 09:43 08:10 11:48 09:33 08:09

09:52

08:21
144%

05:35
146%

06:39
149%

23:56 17:52 14:29 25:50 19:50 15:38 16:02 11:51 09:58

17:16

14:34
164%

08:08
123%

11:40
147%

24:25 19:15 15:45 23:31 23:00 17:00 19:40 15:50 14:03

19:10

18:35
131%

11:56
118%

14:38
131%

37:20 37:00 12:40 12:30 20:55 19:30 10:30 20:56 16:07

20:50

11:14
332%

10:27
198%

06:23
143%
06:28
149%
10:35
169%
14:23
134%
10:48
343%

07:23
115%
05:09
144%
05:14
154%
08:13
176%
11:38
135%
08:50
143%

06:47
149%
06:11
145%
07:50
151%
16:55
153%
17:27
135%
08:25
149%

08:30
138%
05:29
142%
06:41
145%
13:31
147%
14:54
154%
09:18
225%

05:05
140%
07:59
143%
05:24
151%
10:28
149%
12:02
141%
13:40
143%

06:48
116%
05:01
116%
08:05
146%
13:06
122%
17:18
114%
07:18
144%

04:20
115%
07:17
117%
06:16
152%
09:32
124%
13:25
118%
13:09
159%

11:22
142%

Ambiente
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
real/mc
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4.3.5 Estratégia Paralela - fase 2
Para a segunda fase de testes, escolheram-se as três trajetórias mais diferenciadas e com
melhores resultados de Ra: Paralela, Blend 1 e Blend 2. Os fatores a variar foram os dois mais
relevantes da ordenação da fase anterior, com os fatores menos importantes mantidos no seu nível
ótimo. Utilizou-se a resolução máxima das matrizes L9 (fatorial) para a definição dos ensaios (três
níveis). Os níveis foram reajustados de modo a obter resultados nas gamas de valores ótimas da
primeira fase. O nível ótimo dos ensaios anteriores foi o nível intermédio nos novos ensaios. Os
valores extremos são ajustados para que a sua média seja o novo nível intermédio. As diferenças
entre níveis são aumentadas para tentar alcançar resultados com menor Ra. Os ensaios desta fase
utilizaram os fatores e níveis da tabela 4.16. O ângulo de inclinação da peça-teste relativamente ao
eixo da ferramenta passou a β = 45˚. Com esta mudança o material removido, para a estratégia
Paralela, passou a estar sempre do mesmo lado, significando que foi possível manter o mesmo
método de corte em toda a cavidade (discordante e concordante). Na estratégia Paralela, os
resultados da média das duas réplicas são apresentados na tabela 4.17.
Tabela 4.16 - Fatores e níveis a testar na segunda fase de testes.

Blend 2

Níveis

Blend 1

1
2
3

Níveis

Paralela

1
2
3

Níveis

Trajetória

1
2
3

Fatores
E
F
Método de corte
ae [mm]
concordante
0,05
discordante
0,08
duplo (zig-zag)
0,11
fz [mm/dente]
Método de corte
0,086
horário
0,093
anti-horário
0,100
zig-zag horário
Método de corte
ae [mm]
espiral anti-horário
0,05
espiral horário
0,08
elíptico horário
0,11

Tabela 4.17 - Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade
para a estratégia Paralela - 2ª fase.
Parâmetros da rugosidade [µm]
Ensaio
codificado
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
1
1,57 10,1
8,4
1,93
10,5
5,2
5,4
193,9
2
1,53 10,1
8,3
1,90
10,4
5,1
5,4
193,2
3
1,66 10,6
8,9
2,04
11,1
5,6
5,5
207,3
4
1,60 10,1
8,4
1,96
10,6
5,2
5,4
190,1
5
1,63 10,0
8,5
2,00
10,5
5,2
5,3
205,6
6
1,76 10,9
9,1
2,15
11,4
5,8
5,6
211,5
7
1,69 10,3
8,7
2,06
10,7
5,5
5,2
202,8
8
1,79 11,2
9,5
2,20
11,7
5,8
5,9
219,7
9
1,83 11,2
9,3
2,22
11,8
6,3
5,5
215,6
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Na tabela 4.18 estão calculados os desvios padrão, as médias e a relação sinal-ruído do
parâmetro Ra.
Tabela 4.18 - Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra estratégia Paralela (2ª fase).
Ensaio
Ra
Ra
Ra
S/R
σ [µm]
codificado
Teste 1
Teste 2
Média [µm]
1
1,578
1,557
-3,902
0,015
1,567
2
1,527
1,538
-3,708
0,008
1,533
3
1,682
1,642
-4,414
0,029
1,662
4
1,580
1,613
-4,064
0,024
1,597
5
1,665
1,590
-4,234
0,053
1,628
6
1,727
1,787
-4,896
0,042
1,757
7
1,671
1,708
-4,557
0,026
1,690
8
1,811
1,778
-5,079
0,023
1,795
9
1,811
1,858
-5,271
0,033
1,834

Com base nos dados da tabela anterior obtiveram-se os gráficos de efeitos principais e de
interação da figura 4.20. O nível que otimiza o parâmetro de Ra para o fator Sentido é concordante
e para o fator ae é 0,05 mm entre passagens. A análise de Taguchi para o parâmetro de resposta Ra,
segundo o método de corte (Sentido) e o avanço ae, é apresentada na tabela 4.19. Pela análise das
tabelas de resposta o fator que provoca maior variação do parâmetro Ra é o fator Sentido.

a)

b)

c)

Figura 4.20 - Gráficos de Efeitos Principais para a estratégia Paralela (fase 2).
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Tabela 4.19 - Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão
- estratégia Paralela (fase 2).
Tabela de Resposta
para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

ae sentido
1,587
1,618
1,660
1,652
1,773
1,751
0,186
0,133
1
2

Tabela de Resposta para o
Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível
ae sentido
1
-4,008
-4,174
2
-4,398
-4,340
3
-4,969
-4,860
Delta
0,961
0,686
Ordem
1
2

Tabela de Resposta para o
desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

ae
0,01721
0,03976
0,02766
0,02255
1

sentido
0,02168
0,02828
0,03465
0,01296
2

Nos gráficos da figura 4.21, é possível verificar as interações que ocorrem entre os dois
fatores. Quando as curvas para cada nível são paralelas, a indicação que se retira é que as interações
entre os fatores não são significativas.
a)

b)

c)

Figura 4.21 - Gráficos de interação para a estratégia Paralela (2ª fase).

Para a média e para S/R do parâmetro Ra as interações existem, mas têm um efeito reduzido.
No desvio padrão, a interação com a maior dispersão de resultados acontece no nível discordante
do fator Sentido e no nível 0,08 mm do fator ae. Considerando a interação entre os dois fatores, a
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análise de variância e a respetiva regressão linear são apresentadas na tabela 4.20. O valor de P
para o fator ae é inferior ao nível de significância (α = 0,05), logo a associação entre o valor da
resposta (média de Ra) e a co-variável é estatisticamente significativa. O fator ae é responsável por
cerca de 59,3% da variação da variável de resposta Ra, o fator Sentido por 33,1%, a interação dos
dois fatores por 5,7% e o erro justifica uma variação de 1,8%. O modelo consegue explicar 98,2%
dos resultados (R2). Em termos de erro padrão, o valor obtido é de 0,023 µm, ou seja, este valor é
o desvio padrão dos pontos em torno dos valores ajustados. As três equações lineares do modelo
de ajuste estão representadas na figura 4.22.
Tabela 4.20 - Análise de variância para a regressão da média de Ra, com interações - estratégia
Paralela (2ª fase).
Fonte
GL
SS Seq Contribuição
Regressão
5 0,085530
98,18%
ae
1 0,007503
59,32%
sentido
2 0,006487
33,12%
ae*sentido 2 0,004997
5,74%
Erro
3 0,001583
1,82%
Total
8 0,087114
100,00%
Resumo do Modelo
S
R2
R2 (aj)
PRESS
0,0229732 98,18%
95,15% 0,0213746

SQ (aj.)
0,085530
0,007503
0,006487
0,004997
0,001583

QM (aj.)
0,017106
0,007503
0,003244
0,002499
0,000528

F
32,41
14,22
6,15
4,73

P
0,008
0,033
0,087
0,118

R2(pred)
75,46%

Equação da Regressão
Sentido
concordante
discordante
zig-zag

Ra = 1,4544 + 2,042 ae
Ra = 1,3022 + 4,367 ae
Ra = 1,5214 + 2,872 ae

1,90
1,85
1,80

y = 2,8722x + 1,5214
R² = 0,9968

y = 4,3667x + 1,3022
R² = 0,9757

Ra [µm]

1,75

1,70

discordante

1,65
1,60
1,55

concordante

y = 2,0417x + 1,4544
R² = 0,917

zig-zag
concordante
discordante

1,50

zig-zag

1,45

1,40
0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12

ae [mm]

Figura 4.22 - Valores reais dos pontos e equações ajustadas para a variável de
resposta Ra - estratégia Paralela (2ª fase).

Caso não se considerem as interações entre os dois fatores, as contribuições para a regressão
linear são semelhantes às anteriores, apenas o valor do erro aumenta de modo a englobar a
interação. Neste caso, as equações da regressão ficam com a mesma inclinação para os três níveis

157

Capítulo 4 - Testes experimentais de maquinagem das cavidades tibiais

do fator Sentido e apenas sofrem uma translação no eixo da variável de resposta Ra, tabela 4.21.
Nos restantes parâmetros da rugosidade a importância de cada fator está ordenada na tabela 4.22.
Tabela 4.21 - Análise de variância para a regressão da média de Ra, sem interações - estratégia
Paralela (2ª fase).
Fonte
GL
SS Seq Contribuição
Regressão
3 0,080533
92,45%
ae
1 0,051677
59,32%
sentido
2 0,028856
33,12%
Erro
5 0,006581
7,55%
Total
8 0,087114
100,00%
Resumo do Modelo
S
R2
R2(aj)
PRESS
0,0362783 92,45%
87,91% 0,0244752

SQ (aj.)
0,080533
0,051677
0,028856
0,006581

QM (aj.)
F
0,026844 20,40
0,051677 39,26
0,014428 10,96
0,001316

P
0,003
0,002
0,015

R2(pred)
71,90%

Equação da Regressão
Sentido
concordante
discordante
zig-zag

Ra = 1,3703 + 3,094 ae
Ra = 1,4041 + 3,094 ae
Ra = 1,5037 + 3,094 ae

Tabela 4.22 - Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da
rugosidade, estratégia Paralela (fase 2).
Parâmetros da rugosidade
Fator
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
sentido
2
1
2
2
1
1 igual
1
1
ae
1
2
1
1
2
1 igual
2
2

4.3.6 Estratégias Blend 1 e Blend 2 - fase 2
Nas outras duas estratégias desta fase, efetuou-se um estudo semelhante ao realizado para
a estratégia Paralela. O estudo integral é apresentado no anexo 10, incluindo os resultados (para
os vários parâmetros da rugosidade), os gráficos de efeitos principais (para os desvios padrão, para
as médias e para a relação S/R do parâmetro Ra), as tabelas de resposta, as interações, as análises
de variância e as respetivas regressões lineares. Na tabela 4.23, resumem-se os resultados de Ra
para as três estratégias.
Tabela 4.23 - Média de Ra - resultados da segunda fase.
Fatores
A B

Níveis

1
2
3
1
2
3
1
2
3
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1
1
1
2
2
2
3
3
3

Paralela Ra [µm]
Ensaio
Réplica 1 Réplica 2 Média
nº
1
1,578
1,557
1,567
2
1,527
1,538
1,533
3
1,682
1,642
1,662
4
1,580
1,613
1,597
5
1,665
1,590
1,628
6
1,727
1,787
1,757
7
1,671
1,708
1,690
8
1,811
1,778
1,795
9
1,811
1,858
1,834

Blend 1 Ra [µm]

Blend 2 Ra [µm]

Réplica 1 Réplica 2 Média

Réplica 1 Réplica 2 Média

1,357
1,390
1,399
1,314
1,345
1,275
1,358
1,253
1,244

1,385
1,434
1,415
1,342
1,321
1,288
1,345
1,262
1,243

1,371
1,412
1,407
1,328
1,333
1,282
1,352
1,257
1,243

1,250
1,278
1,197
1,354
1,374
1,392
1,474
1,596
1,527

1,243
1,257
1,202
1,350
1,388
1,391
1,472
1,504
1,505

1,247
1,267
1,199
1,352
1,381
1,392
1,473
1,550
1,516
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Em resumo, para a estratégia Blend 1, o nível que otimiza o parâmetro de Ra para o fator
Sentido é Zig-zag e para o fZ é 0,100 mm/dente. Para os restantes parâmetros da rugosidade, a
ordenação dos dois fatores é condensada na tabela 4.24. Em quase todos os parâmetros,
excetuando em Rt e RV, é o fator Sentido que provoca maiores variações na variável de resposta.
Tabela 4.24 - Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da
rugosidade, estratégia Blend 1 (fase 2).
Parâmetros da rugosidade
Fator
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
FZ
2
2
2
2
1
2
1
2
Sentido
1
1
1
1
2
1
2
1

Para a média e para S/R do parâmetro Ra, as interações existem e têm um efeito ainda
considerável. No desvio padrão, a interação tem um efeito mais reduzido. Dado que os valores de
P dos dois fatores são superiores ao nível de significância (α=0,05), conclui-se que a associação
entre o valor da resposta (média de Ra) e as co-variáveis não são estatisticamente significativos. O
fator fZ é responsável por cerca de 7,8% da variação da variável de resposta Ra, o fator sentido por
68,2%, a interação dos dois fatores por 17,6% e o erro justifica uma variação de 6,5%. O modelo
consegue explicar 93,5% dos resultados (R2). Em termos de erro padrão, o valor obtido é de
0,0254 µm, ou seja, este valor é o desvio padrão dos pontos dos dados em torno dos valores
ajustados. As três equações lineares do modelo de ajuste estão representadas na figura 4.23.

Figura 4.23 - Valores reais dos pontos e equações ajustadas para a variável de
resposta Ra - estratégia Blend 1 (2ª fase).

Caso não se considerem as interações entre os dois fatores, as contribuições para a regressão
linear são aproximadamente semelhantes, apenas o valor do erro aumenta de modo a englobar a
interação. O fator Sentido passa a ser estatisticamente significativo, mas as equações ajustadas
apenas conseguem justificar cerca de 76% dos resultados. Se retirarmos o fator fZ do modelo da
regressão, os valores para a regressão justificam cerca de 68,2% dos resultados.
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Na estratégia Blend 2, os níveis ótimos são o menor avanço ae = 0,05 mm e o sentido será o
anti-horário, isto, para a média dos valores de Ra. Note-se que o Sentido não é um fator muito
influente na variável de resposta Ra. Este facto confirma-se na análise de Taguchi para Ra segundo
os dois fatores.
Para os restantes parâmetros da rugosidade, a ordenação dos dois fatores é sintetizada na
tabela 4.25. Em todos os parâmetros o fator ae provoca maiores variações na variável de resposta.
Tabela 4.25 - Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da
rugosidade, estratégia Blend 2 (fase 2).
Parâmetros da rugosidade
Fator
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
ae
1
1
1
1
1
1
1
1
Sentido
2
2
2
2
2
2
2
2

É possível verificar que as interações que ocorrem entre os dois fatores, para o parâmetro
Ra, são reduzidas. Na análise de variância confirma-se a fraca interação entre os dois fatores,
verificando-se que o valor de P = 0,304 é superior ao nível de significância (α = 0,05). Apenas o valor
do fator ae é relevante para a variação da variável de resposta Ra, tanto a interação como o fator
Sentido não são estatisticamente significativos. O fator ae é responsável por cerca de 94,8% da
variação de Ra, o fator Sentido por 2,86%, a interação dos dois fatores por 1,74% e o erro justifica
uma variação de 1,11%. O modelo consegue explicar 98,9% dos resultados (R2). O erro padrão cifrase em 0,021 µm. As três equações lineares do modelo de ajuste são representadas na figura 4.24.

Figura 4.24 - Valores reais dos pontos e equações ajustadas para a variável de
resposta Ra - estratégia Blend 2 (2ª fase).

Caso a regressão englobe apenas os dois fatores, os resultados para as equações de ajuste
de cada nível do fator Sentido são praticamente semelhantes. Este fator não é estatisticamente
significativo. Logo pode ser retirado da equação de regressão e nesse caso a contribuição de ae fica
igual a 94,8%, justificando a mesma percentagem de resultados. O erro padrão passa a ser de
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0,0298 µm. Nas três estratégias, os fatores mais influentes na variação do parâmetro Ra são
resumidas na tabela 4.26, assim como a contribuição de cada um e a sua relevância estatística.
Tabela 4.26- Resumos da importância dos fatores e do nível ótimo em cada estratégia.
Fatores mais influentes no parâmetro Ra e níveis ótimos
Trajetória

Paralela
Blend 2
Blend 1

1º
ae [mm]
0,05
ae [mm]
0,05
sentido
zig-zag horário

Contribuição
Valor P

2º
sentido

59,3%
P=0,002

concordante

94,8%
P=0,000

espiral horário

68,2%
P=0,035

sentido
fz [mm/dente]
0,100

Contribuição
Valor P

Regressão Ra [µm]

33,1%
P=0,015

Ra = 1,370 + 3,094 ae

2,4%
P=0,220

Ra = 1,009 + 4,584 ae

7,8%
P=0,260

Ra = 1,284

A duração prevista e a duração real do acabamento de cada cavidade são apresentadas na
tabela 4.27. Na simulação da maquinagem, a duração estimada é sempre inferior à real. Para as
trajetórias Paralela e Blend 1 a estimativa é, em média, 22 a 25% superior à duração real. Na
estratégia Blend 2, o desfasamento é maior, cerca de uma vez e meia. Este facto é explicado no
ponto I da secção 4.4.
Tabela 4.27 - Duração prevista e real da operação de acabamento das cavidades em cada
estratégia da fase 2.
Cavidades codificadas
Estratégia
Média
Ambiente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
17:22 16:28 12:17 10:25 10:24 07:56 07:36 07:37 05:50 10:39
Real [mm:ss]
Paralela 13:27 13:27 10:52 08:25 08:25 06:48 06:07 06:07 04:58 08:44 Mastercam [mm:ss]
real/mc
129% 122% 113% 124% 124% 117% 124% 125% 117% 122%
23:16 22:20 21:37 23:12 22:21 21:40 18:28 17:30 16:48 20:48
Real [mm:ss]
Blend 1 17:48 16:52 16:01 17:48 16:52 16:01 17:01 16:06 15:16 16:38 Mastercam [mm:ss]
real/mc
131% 132% 135% 130% 133% 135% 109% 109% 110% 125%
49:54 50:13 50:00 25:30 26:00 26:00 16:43 16:37 17:04 30:53
Real [mm:ss]
Blend 2 17:27 17:27 17:30 10:55 10:55 10:58 07:57 07:57 08:00 12:07 Mastercam [mm:ss]
real/mc
286% 288% 286% 234% 238% 237% 210% 209% 213% 245%

4.3.7 Ensaios de confirmação
Identificados os fatores mais relevantes e os níveis ótimos que minimizam o valor de Ra, foi
necessário realizar ensaios que confirmassem as equações de regressão, permitindo verificar a
evolução da rugosidade com o fator mais relevante, mantendo o outro fator no nível ótimo, ou
mantendo-se a variável categórica no nível ótimo e confirmando a evolução do fator contínuo. Os
resultados para vários parâmetros da rugosidade são apresentados para as três estratégias no
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conjunto de tabelas 4.28. A duração de cada operação real e estimada pela simulação CAM para os
ensaios desta fase estão coligidas na tabela 4.29.
Tabela 4.28 - Média dos resultados para os vários parâmetros da rugosidade nas
estratégias: a) Paralela, b) Blend 1 e c) Blend 2.
Parâmetros da rugosidade [µm]
Ensaio
a) codificado
Ra
Ry
Rz
Rq
Rt
Rp
Rv
RSm
1
1,395 8,99
7,58
1,722 9,38
4,53
4,86
192,63
2
1,445 9,44
7,91
1,785 9,87
4,79
5,09
192,60
3
1,441 9,25
7,75
1,780 9,68
4,75
4,94
192,37
4
1,507 9,58
7,94
1,845 9,98
4,99
4,99
193,04
5
1,524 9,78
8,07
1,879 10,25 5,25
5,01
202,34
6
1,547 9,67
8,10
1,883 10,08 5,22
4,85
197,21
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6

Ra
1,336
1,348
1,358
1,373
1,404
1,446

Ry
9,10
9,05
8,87
8,92
9,22
9,69

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
7,38
1,662 9,48
4,68
7,45
1,674 9,44
4,55
7,35
1,690 9,24
4,47
7,48
1,705 9,34
4,43
7,66
1,747 9,61
4,79
7,95
1,803 10,14 5,04

Rv
4,81
4,90
4,77
4,90
4,83
5,10

RSm
1,336
1,348
1,358
1,373
1,404
1,446

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6

Ra
1,126
1,304
1,335
1,336
1,384
1,490

Ry
7,60
8,49
8,90
8,90
8,89
9,67

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
6,24
1,403 7,92
3,74
7,00
1,613 8,85
4,26
7,26
1,663 9,27
4,37
7,33
1,661 9,35
4,42
7,46
1,716 9,33
4,54
7,99
1,847 10,09 4,95

Rv
4,18
4,59
4,90
4,93
4,79
5,14

RSm
212,21
232,39
215,71
204,94
202,36
212,18

b)

c)

Tabela 4.29 - Duração real e estimada das operações nos ensaios de confirmação.
Estratégia
Confirmação
Paralela
Confirmação
Blend 1
Confirmação
Blend 2
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Cavidade codificada
3
4
12:44
10:03

1
23:47

2
16:41

18:49
126%

13:10
127%

10:08
126%

19:10

18:30

17:37
109%

17:07
108%

54:09
22:06
245%

Média

Ambiente

13:10

Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
Real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
Real/mc
Real [mm:ss]
Mastercam [mm:ss]
Real/mc

5
08:30

6
07:16

08:14
122%

06:56
123%

06:00
121%

10:33
124%

18:10

17:43

17:11

16:25

17:51

16:40
109%

16:14
109%

15:49
109%

14:46
111%

16:22
109%

35:51

29:45

19:46

15:10

12:50

27:55

15:30
241%

11:55
250%

09:41
204%

08:07
187%

07:04
182%

12:24
216%
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I. Estratégia Paralela
Os ensaios para a estratégia Paralela foram realizados para o Sentido Concordante,
nível ótimo da segunda fase, variando ae. Os resultados para o parâmetro Ra são
apresentados na tabela 4.30. Para os valores de ae realizou uma regressão linear,
representada na figura 4.25. Adicionalmente, representam-se as linhas relativas ao intervalo
de confiança de 95%.
Tabela 4.30 - Resultados dos ensaios para o parâmetro Ra estratégia Paralela.
Ensaio
Ra [µm]
Ra [µm]
Ra Média
ae [mm]
codificado
Teste 1
Teste 2
[µm]
1
0,035
1,395
1,394
1,395
2
0,050
1,452
1,438
1,445
3
0,065
1,411
1,471
1,441
4
0,080
1,493
1,521
1,507
5
0,095
1,498
1,551
1,524
6
0,110
1,530
1,565
1,547

a)

b)

Figura 4.25 - a) Gráfico da linha ajustada para o parâmetro Ra em função de ae ; b) regressão com linhas
correspondentes aos intervalos de confiança de 95% - confirmação da estratégia Paralela.

A análise de variância da regressão linear é apresentada na tabela 4.31. O fator ae é
estatisticamente significante e a regressão tem um coeficiente de determinação de 94,7%.
O erro padrão é 0,015 µm.
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Tabela 4.31 - Análise de variância para a regressão da média de Ra com o com o fator ae
- estratégia Paralela (confirmação).
Fonte
Regressão
ae [mm]
Erro
Total

GL
1
1
4
5

SS Seq
0,016320
0,016320
0,000914
0,017235

Resumo do Modelo
S
R2
0,0151200 94,69%

Contribuição
94,69%
94,69%
5,31%
100,00%

R2(aj)
93,37%

SQ (aj.) QM (aj.)
F
0,016320 0,016320 71,39
0,016320 0,016320 71,39
0,000914 0,000229

PRESS
0,0016505

P
0,001
0,001

R2(pred)
90,42%

Equação da Regressão
Ra[µm]= 1,3289 + 2,036 ae [mm]

II. Estratégia Blend 1
Na estratégia Blend 1 (tipo Radial), os ensaios foram realizados para o Sentido Zig-zag
(nível ótimo dos testes da segunda fase), fazendo-se variar o valor de fz. Os resultados para
o parâmetro Ra são apresentados na tabela 4.32. Na figura 4.26 são representados
graficamente os valores de Ra em função de fZ, assim como a respetiva linha de ajuste aos
pontos. A análise de variância pode ser consultada na tabela 4.33. O valor do coeficiente de
determinação da regressão cifra-se em 91,5 % e o fator fZ é estatisticamente significativo. O
erro padrão tem o valor de 0,0135 µm.
Tabela 4.32 - Codificação e resultados dos ensaios para o
parâmetro Ra - estratégia Blend 1 (confirmação).
Ensaio
Ra [µm]
Ra [µm]
Ra Média
fZ [mm]
codificado
Teste 1
Teste 2
[µm]
1
0,0880
1,333
1,339
1,336
2
0,0905
1,336
1,360
1,348
3
0,0930
1,354
1,362
1,358
4
0,0955
1,345
1,401
1,373
5
0,0980
1,391
1,418
1,404
6
0,1005
1,410
1,483
1,446
Tabela 4.33 - Análise de variância para a regressão da média de Ra com o fator ae - estratégia
Blend 1 (confirmação).
Fonte
GL
SS Seq Contribuição
Regressão
1 0,007739
91,45%
Fz
1 0,007739
91,45%
Erro
4 0,000724
8,55%
Total
5 0,008462
100,00%
Resumo do Modelo
S
R2
R2(aj)
PRESS
0,0134528 91,45%
89,31% 0,0022137
Equação da Regressão
Ra[µm] = 0,585 + 8,41 Fz [mm/dente]
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SQ (aj.) QM (aj.)
F
0,007739 0,007739 42,76
0,007739 0,007739 42,76
0,000724 0,000181
R2(pred)
73,84

P
0,003
0,003
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b)

a)

Figura 4.26 - a) Gráfico da linha ajustada para o parâmetro Ra em função de ae ; b) regressão com linhas
correspondentes aos intervalos de confiança de 95% - confirmação da estratégia Blend 1.

III. Estratégia Blend 2
Os ensaios com a estratégia Blend 2 foram realizados para o Sentido anti-horário, nível
ótimo dos testes da segunda fase, fazendo variar os valores de ae. Os resultados do
parâmetro Ra são apresentados na tabela 4.34.
Tabela 4.34 - Codificação e resultados dos ensaios para o
parâmetro Ra - estratégia Blend 2 (confirmação).
Ensaio
Ra [µm]
Ra [µm]
Ra Média
ae [mm]
codificado
Teste 1
Teste 2
[µm]
1
0,035
1,135
1,117
1,126
2
0,050
1,303
1,304
1,304
3
0,065
1,338
1,332
1,335
4
0,080
1,331
1,341
1,336
5
0,095
1,371
1,396
1,384
6
0,110
1,481
1,499
1,490

A reta ajustada aos resultados de Ra está representada na figura 4.27. O modelo
justifica 85,6 % dos resultados e o erro padrão é 0,05 µm. Os pontos encontram-se dentro do
intervalo de confiança de 95 %. A análise de variância à regressão linear mostra que o fator
ae é estatisticamente significante, tabela 4.35.
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a)

b)
Figura 4.27 - a) Gráfico da linha ajustada para o parâmetro Ra em função de ae ; b) regressão com
linhas correspondentes aos intervalos de confiança de 95% - confirmação da estratégia Blend 2.

Tabela 4.35 - Análise de variância para a regressão da média de Ra com o fator ae - estratégia
Blend 2 (confirmação).
Fonte
GL
SS Seq Contribuição
Regressão
1
0,06072
85,63%
ae [mm]
1
0,06072
85,63%
Erro
4
0,01019
14,37%
Total
5
0,07091
100,00%
Resumo do Modelo
S
R2
R2(aj)
PRESS
0,0504718 85,63%
82,04%
0,0275335
Equação da Regressão
Ra [µm] = 1,0445 + 3,927 ae [mm]

SQ (aj.) QM (aj.)
F
0,06072 0,060721 23,84
0,06072 0,060721 23,84
0,01019 0,002547

P
0,008
0,008

R2(pred)
61,17%

4.3.8 Morfologia das cavidades
Na figura 4.28, apresenta-se um exemplo para a trajetória Paralela com ae = 110 µm e com
fZ = 0,093 mm/dente. Em cada imagem existem áreas limitadas por fronteiras bem definidas. Cada
uma representa um patamar estando os adjacentes a cotas ligeiramente diferentes. No interior,
são percetíveis as marcas deixadas pela aresta de corte, figuras 4.29 e 4.30. No exemplo dado,
podemos comparar a morfologia com a rugosidade medida nas duas direções perpendiculares:
horizontal e vertical. Nas imagens compostas, podemos verificar que há duas direções de cristas.
Uma é originada pelo incremento lateral entre trajetórias sucessivas (ae), identificadas pelas
transições mais escuras e evidenciadas pelas linhas vermelhas horizontais nas figuras 4.29 e 4.30.
Os valores médios medidos, entre linhas, são aproximadamente 112,6 µm e 112,4 µm, na zona 1 e
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14, respetivamente. Estes valores são próximos do valor definido na programação da maquinagem
(ae = 110 µm).

250µm

Ra direção
horizontal

250µm

250µm

250µm

250µm

[µm]

250µm

250µm

Ra direção
vertical
250µm

250µm

250µm

250µm

250µm

250µm

250µm

[µm]

Ra
Média
1,65
1,42 1,36 1,38
1,34

1,50

1,55

1,44
1,32

1,44

1,72

1,44 1,76 2,05
1,85

[µm]

250µm

Figura 4.28 - Caracterização da morfologia da cavidade maquinada com a trajetória Paralela e com
fz = 0,093 mm e ae = 0,110 mm.

167

Capítulo 4 - Testes experimentais de maquinagem das cavidades tibiais

ae  112.6 µm

Figura 4.29 - Identificação do incremento lateral na morfologia da zona 1
(trajetória Paralela fz=0,093mm e ae=0,110mm).

ae͌͌  112.4 µm

Figura 4.30 - Identificação do incremento lateral na morfologia da zona 14
(trajetória Paralela fz=0,093mm e ae=0,110mm).

Na direção do avanço (horizontal), as dimensões entre descontinuidades são
aproximadamente constantes, quer na zona um quer na zona catorze. O valor medido situa-se entre
180 µm e 200 µm. As descontinuidades nesta direção atribuem-se ao incremento na direção do
avanço (fz) mas não se conseguiu justificar o valor através da imagem. As razões podem ter a ver
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com a curvatura do plano segundo a direção do avanço, tendo um raio de curvatura menor (23 mm)
que segundo a direção do ae (60 mm), originando um início e fim de contacto, entre fresa e
superfície, diferentes.
Os patamares mantêm-se aproximadamente os mesmos, em número, ao longo de toda a
cavidade, apenas a sua forma é diferente. A zona catorze tem um formato mais regular, semelhante
a um losango. Esta diferença deve-se essencialmente às diferentes velocidades de corte efetivo. A
faixa de contacto entre a fresa e a superfície da cavidade varia conforme a zona em que se encontra.
Simulou-se, no Mastercam, a maquinagem da cavidade com a fresa de 6 mm de diâmetro e com a
inclinação da fresa relativa à peça-teste de β = 45˚. Ao longo da simulação, é possível acompanhar
a parte da fresa que está em contacto com a superfície. Extraiu-se a imagem em cada uma das
quinze zonas de controlo e compilaram-se todas na mesma imagem, na figura 4.31.
O movimento de translação da fresa faz-se da direita para esquerda e de cima para baixo. A
área de contacto, entre fresa e peça, movimenta-se segundo uma faixa horizontal e desloca-se da
direita para a esquerda ao longo de cada trajetória (linha), acompanhando a curvatura da
superfície. Nas zonas de controlo da parte superior da cavidade, esta faixa tem uma distância ao
eixo da ferramenta superior à que se verifica na parte inferior. Na vista auxiliar A, é possível
acompanhar o deslocamento da área de contacto ao longo da cavidade. Para uma melhor
identificação uniu-se, com um segmento de reta azul, a área de contacto ao ponto central da fresa
assinalado a vermelho. O comprimento desse segmento vai diminuindo gradualmente quando se
desloca para a parte inferior da cavidade.
Através do corte B-B, realizado na parte central, confirma-se a movimentação do contacto
para a parte inferior da fresa, ficando mais perto da extremidade e do eixo. No mesmo corte,
também se representou a fresa nas restantes zonas intermédias 1, 3, 6, 15, 9, 12 e 14. A
movimentação do contacto também é percetível através do ângulo assinalado entre o ponto de
contacto e a linha horizontal do eixo da ferramenta. Desde o ponto extremo superior, onde o ângulo
é 21,4˚, até ao extremo inferior, onde a amplitude passa a 68,6˚, a distância ao eixo de rotação
passa de 2,79 mm a 1,10 mm, respetivamente. Isto significa que a razão das velocidades efetivas
de corte, ao longo do eixo maior da cavidade, é de 2,5 para 1, contribuindo para uma morfologia
menos homogénea.
Apesar da simulação ter sido realizada para a trajetória Paralela, os pontos de contacto em
cada zona mantêm-se os mesmos noutras trajetórias, o que significa que também existe a mesma
variação da velocidade de corte efetiva.
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A
A
A

45˚

B

Corte B-B

B

[mm]

A razão das velocidades
efetivas de corte ao longo
do eixo maior da
cavidade é de 2,5:1

Figura 4.31 - Variação da velocidade de corte efetiva ao longo da cavidade.
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A informação das imagens compostas pode ser complementada e evidenciada com a
obtenção do mapa de elevação realizado a partir da sequência de imagens parcialmente focadas.
Ilustra-se um exemplo para a trajetória Blend 2 (espiral) com ae = 0,065 mm e fz = 0,093 mm/dente
na figura 4.32. Conseguem-se identificar alguns patamares na imagem composta e no mapa de
elevação, apresentando-se uma ampliação da zona central.

250µm

1500
[µm] 1000

1500

2000
[µm]

1000

500
500
0

0

Figura 4.32 - Obtenção do mapa de elevação para a zona 6 da trajetória Blend (espiral), com ae=0,065mm
e fz=0,093mm/dente.
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4.4 Discussão
Após a execução dos ensaios preliminares, para estimar o erro do processo combinado de
maquinagem e avaliação da qualidade superficial, verificou-se que a estabilidade das leituras por
cavidade é maior do que por célula, logo a avaliação da rugosidade foi realizada através da média
das quinze zonas definidas, ou seja, cada cavidade foi avaliada pela média das trinta leituras, sendo
cada zona avaliada com duas leituras em direções perpendiculares. Para os valores dos parâmetros
obtidos, o comprimento de leitura mais adequado é 4,8 mm.
O parâmetro Ra foi utilizado na avaliação da rugosidade, por ser um dos parâmetros com
maior estabilidade, possibilitando comparações mais fiáveis. Para este parâmetro estimou-se um
erro máximo de ± 4,1%, admitindo dois testes (réplicas) para cada ensaio e para um intervalo de
confiança de 95%. Isto significa que, em termos de valor final, o parâmetro Ra permite uma
avaliação com desvio máximo de ± 0,05 µm. O processo de medição (excluindo a variação da
rugosidade no processo de maquinagem), com uma leitura de cada célula, revela-se adequado,
apresentando uma repetibilidade com uma variação de ± 3,6%.
I. Primeira fase de testes
No acabamento superficial, os ensaios realizados nesta fase mostram que há semelhança de
resultados com várias estratégias de maquinagem. Os valores de Ra verificados, em cada estratégia,
estão resumidos na tabela 4.36. Nas seis trajetórias testadas existem resultados muito próximos
nos seguintes três pares: 1 - Paralela e Flowline, 2 - Radial e Blend 1 (referências duas linhas dos
contornos) e 3 - Constant Scallop e Blend 1 (referências contorno e ponto central), destacando-se
com melhor resultado de Ra (média da melhor cavidade), no par 1 - Paralela, no par 2 - Blend 2 e
no par 3 - Blend 1. A análise da tabela mostra que a trajetória que produz melhores resultados de
Ra, e com a segunda menor variação de valores nas cavidades, é a estratégia Blend 1. A semelhança
nos resultados em cada par deve-se à parecença do percurso da ferramenta ao longo da superfície
toroidal.
Tabela 4.36 - Valores médios e amplitudes verificados em cada trajetória.
Trajetória
Flowline
Paralela
Constant Scallop
Blend 2
Radial
Blend 1
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Média de todas
as cavidades
1,76
1,71
1,64
1,62
1,41
1,30

Valores de Ra [µm]
Média da melhor
cavidade
1,62
1,59
1,57
1,31
1,27
1,19

Amplitude
das médias
0,38
0,44
0,17
0,65
0,35
0,20
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As estratégias com mais mudanças de direção durante o percurso, como é o caso da Flowline,
relativamente à Paralela, e com percursos mais curtos, como é o caso da Radial, relativamente à
Blend 1, provocam uma maior irregularidade superficial, gerando piores resultados de Ra.
Analisando o valor de Ra por célula, calculada a média de todas as cavidades obtidas com a
mesma estratégia, verifica-se que o centro da cavidade é uma zona com mau acabamento
superficial, verificando-se valores de Ra máximos conforme se vê na figura 4.33. As cavidades
maquinadas através das seis trajetórias apresentam uma zona central com um acabamento mais
imperfeito visível a olho nu. Este problema verifica-se nessa zona porque o contato entre a fresa e
a superfície a maquinar é realizado com a parte central da fresa ou muito próximo dela.
A velocidade de corte é nula ou muito baixa. A principal consequência é um corte irregular realizado
essencialmente pelo movimento de translação da fresa.
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Figura 4.33 - Média dos valores de Ra, por célula, de todas as cavidades obtidas pelas estratégias da
primeira fase de testes.

Se a fresa passar múltiplas vezes na zona central, como acontece nas trajetórias Radial e
Blend 1, a superfície acaba por ficar mais regular. Contudo, a homogeneidade obtida continua a
não ser suficiente para a zona em questão. Independentemente de como a fresa passa no centro
da cavidade, o contacto com a parte central da fresa não é evitado. A dimensão da zona afetada foi
medida, verificando-se um comprimento aproximado de 18 mm. Na figura 4.34 representa-se,
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esquematicamente, o comprimento e a profundidade da zona afetada na cavidade (zona
vermelha). No esquema, representam-se também as dimensões da cavidade usada na peça-teste,
englobada no toróide que lhe deu origem, e a fresa sobre a superfície no limite da zona afetada.
a)

b)

c)

Figura 4.34 - Representação da cavidade maquinada (englobada num toróide), da zona com corte
irregular, do posicionamento da fresa na situação extrema e da inclinação mínima necessária da fresa
para evitar o corte com a parte central em: a) vistas, b) perspetiva e c) pormenor.

O ponto de contacto na posição mais extrema é realizado a 0,45 mm do centro da fresa. Para
evitar que este contacto seja realizado com distâncias inferiores a esta, deve inclinar-se a peçateste de modo a que a fresa não maquine num plano abaixo da área afetada. A rotação mínima da
cavidade ou da peça-teste é 32,18˚, ficando na posição assinalada a verde na figura 4.34 c).
Para melhorar o acabamento na zona central da cavidade, inclinou-se a peça-teste 45˚ em
relação ao eixo da fresa, conforme representado na figura 4.35. Para esta inclinação, o ponto de
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contacto, entre a fresa e a superfície, vai distar de 1,10 a 2,79 mm do eixo central da fresa, conforme
esta esteja na parte inferior ou superior da cavidade. Estas distâncias permitem que a velocidade
de corte seja suficiente para permitir um acabamento melhor e mais regular.

a)

b)

Figura 4.35 - Posicionamento da cavidade relativamente ao eixo da fresa: a) vista frontal e b) perspetiva.

Em média, a estratégia mais rápida é a Paralela e a mais lenta a Blend 2. O maior
desfasamento entre o tempo previsto e o real acontece também nesta última estratégia porque o
percurso necessita de mais pontos para a sua definição. Por oposição, a estratégia Paralela, pela
sua maior simplicidade, tem uma maior proximidade entre a duração prevista e a real. Os valores
previstos são sempre menores do que os reais. Este desfasamento é maior quando a quantidade
de pontos a ler pela máquina CNC é mais elevada, sendo proporcional ao tamanho do programa de
maquinagem. A quantidade de pontos aumenta nas trajetórias com percursos mais curtos entre
pontos, ou quanto menor for a tolerância imposta na operação, tornando a velocidade de avanço
real menor do que aquela que é definida. Como por exemplo, temos trajetória Blend 2 (espiral),
onde o desfasamento é o maior. Este facto pode ser um pouco atenuado se, na programação da
operação, se ativarem as opções avançadas da tolerância, permitindo aumentar a suavidade do
percurso e, consequentemente, reduzir o tamanho do programa. Contudo, o valor da tolerância
não pode ser aumentado em demasia porque a precisão dimensional irá diminui. Num teste, em
que a tolerância definida foi de 0,025 mm, as superfícies maquinadas da cavidade ficaram
irregulares, como se observa na figura 4.36 a) e c). Em b) e d) foram utilizados valores de tolerâncias
mais baixos 0,010 mm e, ativada a suavização da trajetória, nota-se uma maior regularidade e
suavidade nas superfícies.
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b)

a)

c)

d)

Figura 4.36 - Aspeto do acabamento obtido na maquinagem de cavidades, com superfícies semelhantes,
usando tolerâncias de 0,025 mm em a) e c) e de 0,010 mm com suavização de trajetória em b) e d).

Dependendo da estratégia utilizada no acabamento, um valor de tolerância baixo pode
provocar a impossibilidade de se cumprir o avanço estipulado, por outro lado, um valor mais
elevado pode conduzir a uma fraca precisão dimensional. O valor adotado nos ensaios foi 0,010 mm
com suavização da trajetória.
II. Segunda fase de testes
Os valores de Ra lidos, nos ensaios da segunda fase, estão resumidos na tabela 4.37. Das
estratégias estudadas, a que tem melhor resultado de Ra (média da melhor cavidade) é a Blend 2
seguida pela Blend 1, ambas com resultados próximos. A trajetória Paralela é a que tem pior
resultado.
Os valores de Ra na zona central da cavidade são notoriamente melhores do que os
verificados na primeira fase de testes, mostrando que a modificação do ângulo do eixo da fresa
relativamente à cavidade evita as muito baixas velocidades de corte, figura 4.37. Contudo, os
valores por célula ainda não são completamente homogéneos, verificando-se valores mais elevados
junto do contorno da cavidade. Esta situação não é tão crítica, dado as tensões aí verificadas serem
mais baixas, assim como o desgaste. Ao longo da cavidade ainda se verificam velocidades de corte
diferentes devido à variação do ponto de contacto entre a fresa e a superfície da cavidade. É de
notar que, na melhor cavidade da estratégia Blend 2, existem zonas com médias dos dois testes
próximas de 0,8 µm.
Tabela 4.37 - Valores médios de Ra e amplitudes verificados em cada
trajetória da segunda fase de testes.
Trajetória
Paralela
Blend 2
Blend 1
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Média de todas
as cavidades
1,67
1,38
1,33

Valores de Ra [µm]
Média da melhor
cavidade
1,53
1,20
1,24

Amplitude
das médias
0,30
0,35
0,17
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Figura 4.37 - Média de Ra, por célula, de todas as cavidades do teste: a) Paralela, b) Blend 1 e c) Blend 2;
a melhor cavidade da estratégia: d) Paralela, e) Blend 1 e f) Blend 2 - fase 2.

Na estratégia Paralela, o fator mais importante foi o ae mas o método de corte ainda obteve
um terço da contribuição para a variação de Ra, com um nível ótimo para passagens sempre no
mesmo sentido e corte concordante. Com a trajetória Blend 2, o fator ae provocou praticamente
toda a variação de Ra, tendo o método de corte uma influência residual. Na estratégia Blend 1, o
valor de Ra foi maioritariamente afetado pelo método de corte, com o fz a provocar uma variação
inferior a 10%.
III. Ensaios de confirmação
Nos ensaios de confirmação, usaram-se seis níveis para o fator contínuo. Na tabela 4.38,
mostram-se os níveis que otimizam a variável de resposta Ra para as três estratégias testadas.
Também se incluem na tabela os valores de Ra para cada trajetória, onde a Blend 2 se destaca com
o melhor resultado Ra = 1,126 µm. Os valores mais baixos dos valores de ae confirmam a tendência
da segunda fase de ensaios para as estratégias Paralela e Blend 2. Na trajetória Blend 1 não se
confirmou uma insensibilidade da rugosidade com o parâmetro fz, verificando-se mesmo haver uma
relação quase linear entre as duas variáveis. O valor mais baixo do avanço, fz = 0,088 mm/dente, foi
o que atingiu o melhor valor de Ra.
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Tabela 4.38 - Níveis que otimizam a variável de resposta Ra nos
ensaios de confirmação.
Fatores
Níveis

Trajetória
Paralela
Blend 2
Blend 1

Ra [µm]

ae [mm]
0,035
ae [mm]
0,035
sentido

sentido
concordante
sentido
anti-horário
fz [mm/dente]

zig-zag

0,088

1,395
1,126
1,336

Na figura 4.38, representam-se as cavidades de cada estratégia com melhor resultado nos
ensaios de confirmação. Os valores de Ra de cada célula (média de quatro leituras) são assinalados
de acordo com uma escala de cores. O melhor valor é aquele que é preenchido a verde mais escuro
e o pior valor aquele que está a vermelho. A estratégia que tem melhor média de Ra é a trajetória
Blend 2, seguindo-se a Blend 1 e por fim a Paralela. A zona com um valor mais baixo de Ra alcança
0,82 µm. Se se considerarem apenas as três zonas centrais, a estratégia Blend 1 é a mais
interessante, com um Ra médio de 1,03 µm. Este facto deve-se à repetida passagem da fresa na
zona central da cavidade com uma velocidade de corte suficiente para haver um corte efetivo.
1,53
1,55
1,23
1,39
1,13
1,43
1,26
1,24
1,30
1,60
1,52
1,60
1,12
1,63
1,41

Paralela Inclinada
1
2
3

Blend 2 Linhas (across)
1
2
3

Blend 2 Linhas (across)
1
2
3

A

1,53

A

1,77

A

1,68

B

1,39 1,23 1,55

B

1,29 1,26 1,75

B

1,47 1,11 1,07

1,43

C

1,08

C

C

1,13

1,26

1,07

1,41
D

1,24

E

1,12

F

1,30
1,60

Média Ra

1,02

D

1,58

1,52

E

1,56

F
1,395

b)

0,95
1,24

1,40

D

1,26

1,41

E

1,17

F

1,23
Média Ra

1,03

0,98

1,10

1,06
1,60

1,63

a)

1,38

1,336

c)

1,32
0,99

0,97
0,92

0,82
Média Ra

1,126

Figura 4.38 - Média dos valores de Ra [µm], por célula, da melhor cavidade dos ensaios de confirmação:
a) Paralela, b) Blend 1 e c) Blend 2.

A tendência de diminuição de Ra com os menores valores de ae confirma-se, incluindo o valor
mais baixo que se situa fora do intervalo testado nos ensaios da segunda fase. Este facto acontece
para as estratégias Paralela e Blend 2. Na estratégia Blend 1 não se confirma que os valores de Ra
sejam insensíveis à velocidade atribuída ao avanço (fZ). Neste caso, verifica-se que quanto menor é
o valor de fZ menor é o valor de Ra. Na tabela 4.39, resumem-se as equações lineares ajustadas aos
resultados experimentais na segunda fase e na confirmação final. A comparação gráfica das
equações, para cada uma das trajetórias, pode ser consultada na figura 4.39.
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Tabela 4.39 - Equações das linhas de ajuste para o valor de Ra construídas na 2ª fase e na confirmação.
Trajetória
Paralela
Blend 1
Blend 2

Equações de Ra [µm]
2ª fase
Ra = 1,4544 + 2,042 ae
concordante
Ra = 1,2841
zig-zag

confirmação
R2= 94,7%
Ra = 1,3289 + 2,036 ae
S=0,0151µm
R2= 91,5%
Ra = 0,585 + 8,41 fz
S=0,0135µm
R2= 85,6%
Ra = 1,0445 + 3,927 ae
S=0,0504µm
Blend
Contorno

R2=91,7%
R2=68,2%
R2=94,1%

Ra = 1,0085 + 4,584 ae

Nota: ae em mm e fZ em mm/dente.

1,50 Blend

Contorno

1,50
Blend
ContornoTrajetória Blend Ponto

1,45

1,55

1,50

1,50

1,45

1,40

1,40

Ra [µm]

Ra [µm]

Ra [µm]

1,40

1,35

Ra [µm]

1,45

1,45

1,25
0,0855

y = 1,2841
1,10
0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100 0,110 0,120

1,25
0,0855
0,0880

0,0905

y1,25
= 1,2841
ae [mm]
0,0855 0,0880 0,0905

Medidos

0,0930

Ra [µm]

Medidos

1,35

Medidos

1,30

y = 1,2841

1,25
0,0855

0,0880

0,0905

0,0930

0,0955

0,0980

Linear (Fase 2)

0,1005

Linear (Fase 2)

0,0930

0,0955

0,0980

Linear (Confirmação)

0,10

0,0905 0,0930 0,0955 f0,0980
0,1005 0,1030
Z[mm/dente]
Legenda: f Z[mm/dente]
0,0955 0,0980
0,1005 0,1030
Medidos
Linear (Fase 2)
Linear (Confirm

0,0880

fZ[mm/dente]
y = 8,41x + 0,585

y = 1,2841

1,30

1,15

Blend Contorno

1,40

y = 3,927x + 1,0445

1,20

1,35
1,30

1,45

y = 8,41x + 0,585

y = 8,41x + 0,585

1,30
y = 8,41x + 0,5851,35
1,25
1,35

1,30

1,50

y = 4,584x + 1,0085

1,40

Linear (Fase 2)

Linear (Confirmação)

Linear (Confirmação)

0,1030

fZ[mm/dente]
Medidos
Linear (Fase 2)gráficaLinear
Figura
4.39 - Comparação
das (Confirmação)
equações lineares ajustadas para a fase 2 e para a confirmação.

Na estratégia Paralela, as retas das duas últimas fases são praticamente paralelas, o que
confirma a evolução de Ra com a variação do valor de ae. A distância (desfasamento) entre as duas
retas é igual a 0,12 µm. A trajetória Blend 2 é a que maior proximidade tem ao que foi previsto nas
duas fases. No entanto, as equações lineares possuem um coeficiente de determinação mais baixo
e um erro padrão maior, 0,05 µm que corresponde a 4,5% da média. Os erros padrão para as outras
duas trajetórias têm valores próximos e rondam os 0,015 µm e os 0,013 µm, correspondendo a
1,1% e a 1,0% da média de Ra na melhor cavidade, respetivamente.
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Na estratégia Blend 2 (tipo espiral), o valor que corresponde ao melhor resultado da segunda
fase (ae = 0,05 µm) obteve mais 5,4% nos testes de confirmação, figura 4.40. Contudo, a diferença
nas equações de ajuste das duas fases é praticamente nula nesse ponto.

1.68
1.47 1.11 1.07

+5.4%

1.02

1.03

0.98

1.10
1.26
Ra medido - confirmação

Linha ajustada: fase 2
Linha ajustada: confirmação

1.32

0.97

1.17 0.99 0.92
0.82

Ra mean= 1.126 µm

Figura 4.40 - Comparação dos resultados da segunda fase com os obtidos nos testes de confirmação para
a estratégia Blend 2 em espiral, destacando a melhor cavidade.

Para cada estratégia, foi representado graficamente o valor da duração de cada operação em
função de Ra, figura 4.41. Aos pontos representados ajustaram-se equações de segundo grau que
permitem mostrar a evolução do tempo de acabamento para um determinado valor de Ra. Os
coeficientes de determinação são aceitáveis, o que indica um bom ajuste aos modelos propostos.
Para o valor mínimo de Ra = 1,39 µm que todas as estratégias conseguem, as duas estratégias Blend
têm uma duração praticamente igual, sendo inferior à da trajetória Paralela. Globalmente, quer na
qualidade do acabamento quer no tempo consumido a estratégia Blend 2 é a mais indicada para a
maquinagem das cavidades tibiais.

Figura 4.41 - Gráfico da duração das operações de acabamento das cavidades, para as três estratégias, em
função do parâmetro de resposta Ra: medido e modelado pelas equações de ajuste.
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Na figura 4.42, representa-se um gráfico que relaciona o valor de ae com as duas variáveis de
saída, Ra (à direita) e com o tempo necessário (à esquerda). A equação de segundo grau que ajusta
a duração e o incremento lateral apresenta um coeficiente de determinação mais elevado do que
o obtido com o parâmetro Ra.

Figura 4.42 - Gráfico da duração e da rugosidade para a operação de acabamento das cavidades em
função do valor do ae - trajetória Blend 2 (espiral).

A previsão da duração realizada pelo Mastercam segue também uma evolução semelhante,
descrita por uma equação do segundo grau. Contudo, há um desfasamento entre as duas curvas,
aumentando progressivamente para incrementos mais baixos. A razão apontada para este facto é
a maior quantidade de pontos a processar pela máquina, aumentando também o tamanho do
código. A dificuldade de a máquina cumprir o avanço estipulado durante o percurso em espiral é
tanto maior quanto mais perto a fresa está do centro da cavidade. Os deslocamentos são mais
curtos aumentando a quantidade de pontos necessários. Logo, é importante usar no CAM técnicas
de suavização do percurso que diminuam o número de pontos processados, tendo também em
consideração a tolerância definida.
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5 Maquinagem do espaçador da prótese do
joelho
Neste capítulo, procede-se à descrição do método usado para maquinar um espaçador, aplicando a
estratégia e os parâmetros ótimos do capítulo anterior. No processo de fabrico, utilizou-se a rotação
de um eixo que permite maquinar uma barra, conseguindo remover material em vários planos com
a mesma fixação. Nesta primeira fase do processo, obtêm-se as superfícies mais importantes do
espaçador e onde a precisão dimensional tem de ser maior. Nestas superfícies estão incluídas as
cavidades tibiais e a elevação central dos componentes tibiais estabilizados. Numa segunda fase,
executam-se as operações que permitem libertar lateralmente a peça final do stock inicial. Estas
operações são realizadas com recurso a uma segunda fixação e utilizando também a maquinagem
com 3 ½ eixos. Efetuada a peça final, verifica-se a qualidade das várias superfícies.

5.1 Introdução
A geometria do espaçador que serve para exemplificar o método de fabrico idealizado foi
analisada no subsecção 3.2.8 e está representada nas figuras 3.9 e 3.10. A produção deste
espaçador está dividida em duas partes distintas usando-se duas fixações diferentes. Cada parte é
constituída por vários grupos de operações que são executados, sequencialmente, em dois
referenciais/zeros distintos. Na primeira fixação, é presa uma barra cilíndrica de polietileno na
bucha do eixo adicional. Na segunda, a peça obtida anteriormente encaixa num bloco previamente
maquinado, fixo na prensa anexa à mesa da máquina CNC. O objetivo da primeira fase é obter uma
peça que é praticamente a peça final, mas ainda ligada à barra inicial. A segunda fase, após a
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separação, elimina o excesso de material, fazendo o acabamento das superfícies laterais do
espaçador. De seguida apresentam-se as operações que constituem cada fase.

5.2 Materiais e Métodos
A programação e a simulação das operações de maquinagem das duas fases foram realizadas
no Mastercam X6. A máquina CNC utilizada foi uma Cincinnati Arrow Series VMC-750 (controlador
Acramatic 2100e) com o eixo auxiliar Spirsin rotary table 81125-F/200, figura 5.1. Na maquinagem
utilizou-se ar comprimido direcionado para a zona de corte, refrigerando a peça e a ferramenta. As
ferramentas utilizadas na maquinagem do espaçador estão resumidas na tabela 5.1. O material
maquinado foi o UHMWPE Tivar 1000 (anexo 5).

Figura 5.1 - Simulação e codificação do programa (Mastercam X6) e instalação utilizada na produção do
componente tibial polimérico.
Tabela 5.1 - Ferramentas utilizadas na maquinagem do componente do polietileno.
Marca
Designação da ferramenta
Código

SECO

Fresa de topo raso ø 10mm (JS554)

554100SZ4.0-SIRON-A

Fresa de topo raso ø 5mm (JS554)

554050SZ4.0-SIRON-A

Fresa de topo esférico ø 12mm (JH450)

450120-MEGA-T

Fresa de topo esférico ø 6mm (JH450)

450060-MEGA-T

Fresa para rasgos laterais em disco (T-slot)
SANDVIK (suporte Sandvik CoroMill 327)
Pastilha tamanho 6 (327R06-10 10000-GM)
DORMER
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ø máximo 12mm

327-12B15SC-06
327R06-10 10000-GM 1025
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5.2.1 Primeira fase da maquinagem
Nesta fase, fixou-se o material inicial, uma barra cilíndrica, no eixo que permite a sua rotação.
Na figura 5.2, está definido o referencial usado nesta primeira fase de maquinagem (zero da peça).
O eixo XX está alinhado com o eixo da barra inicial, com o sentido positivo a apontar para a bucha
do eixo. O eixo YY é paralelo ao menor lado da mesa da CNC, o eixo ZZ é paralelo ao eixo da árvore
de ferramentas, com o sentido positivo ascendente. A rotação positiva do eixo AA está assinalada
na figura 5.2.

A
A

Figura 5.2 - Representação dos referenciais usados na primeira fase de maquinagem.

A barra inicial tinha um diâmetro de 50 mm e no seu interior está desenhado o espaçador,
figura 5.3 a). Lateralmente, a localização do espaçador considera a porção de material que sobrou
no final desta fase (secção resistente; assinalada a azul na mesma figura), alinhando-a com o centro
da secção circular da barra. É este material que fará a passagem de forças aplicadas no apoio lateral.
O alinhamento evitou a flexão da barra para um dos lados. O apoio foi colocado no lado oposto ao
da bucha, evitando ou minorando a presença de vibrações durante a maquinagem, dado que o
comprimento da barra é quase três vezes superior ao seu diâmetro.
A força de aperto no apoio é controlada de modo a evitar uma deformação excessiva por
compressão. Esse controlo foi realizado através de dois comparadores colocados no plano
transversal da barra de polietileno, segundo direções perpendiculares, antes e depois da
maquinagem. O fabrico do espaçador tem, nesta fase, três planos de maquinagem: um paralelo à
face de cima, outro a 45˚ desta face e, por fim, um paralelo à face de baixo, figura 5.3 a). A face
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superior faz um ângulo de 7˚ relativamente à face inferior. Os três planos de maquinagem obtêmse quando os eixos 1, 2 e 3 estiverem alinhados com a vertical (eixo ZZ). Considerando o plano inicial
0˚, o segundo terá um incremento +45˚ e o terceiro +173˚, figura 5.3 b).
a)

Eixo1
Eixo 2

Eixo 3
b)

0˚

45˚

Plano1

Plano 2

Plano 3

Figura 5.3 - a) Posição do espaçador no interior da secção circular da barra a maquinar (ø 50mm), onde os
eixos 1, 2 e 3 são perpendiculares aos três planos de maquinagem; b) representação dos ângulos de
rotação no meio eixo para obter os três planos, em vista e em perspetiva.

I. Primeiro plano de maquinagem - 0 graus
Neste plano, executam-se o desbaste, o semiacabamento e o acabamento da meia-lua e da
ilha/pino central do espaçador. A sequência de operações está descrita na tabela 5.2. Os
parâmetros utilizados em cada operação estão resumidos na tabela 5.3.
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Tabela 5.2 - Operações de maquinagem do primeiro plano - fase 1.
Operação

Ferramenta
Geometria
Ø
do Topo
[mm]

nº

Tipo

Descrição

1

Surface Rough
Pocket

Desbaste do material à volta da ilha central de Zmax=25 a
Zmin=5mm através do método paralelo em espiral de fora
para dentro

raso

10

Semiacabamento da ilha central Zmax= 21mm e Zmin=5

esférico

12

esférico

6

raso

10

raso

10

raso

5

raso

5

raso

5

esférico

6

SECO
JH450

esférico

6

SECO
JH450

esférico

6

esférico

6

esférico

6

esférico

6

raso

5

Surface Rough
Contour
Surface Rough
Contour

2
3
4

Contorno 2D

5

Contorno 2D

6

Contorno 2D

7

Pocket
Standard

8

Contorno 2D

9

Surface finish
Parallel

10

Surface finish
Contour

11
12
13

Surface Rough
Flowline
Surface finish
Flowline
Surface finish
Flowline

14

Contorno 2D

15

Contorno 2D

Semiacabamento da parte inferior da ilha central Zmax=
11mm e Zmin=5
Semiacabamento paredes verticais ilha central a Zmax=
18,5mm e Zmin=5mm passagem única
Desbaste da parte frontal da meia-lua - parte 1 Zmax=5 a
Zmin=-6mm
Acabamento paredes verticais ilha central de Zmax=21 a
Zmin=5 mm
Acabamento da superfície horizontal Z=5mm 2 passagens
em zig-zag
Acabamento da parte posterior vertical da ilha Zmax= 21 e
Zmin= 11mm
Acabamento da rampa frontal da ilha Zmax= 21mm a
Zmin = 5,2mm - sentido único, ângulo de 90˚ (paralelo ao
eixo dos YY), sentido do avanço é segundo o eixo negativo
XX e descendente
Acabamento da ilha parte posterior arredondada com
passagem a altura constante e com duplo sentido (zig-zag)
Zmax= 11mm a Zmin=5mm
Desbaste da meia lua frontal parte 2, sentido único a Z
constante Zmax= 5mm e Zmin=-0,5mm
Semiacabamento da meia lua frontal, sentido duplo a linha
completa Zmax= 5mm e Zmin=-0,5mm
Acabamento da meia lua frontal com sentido único Zmax=
5mm e Zmin= -5,5mm
Chanfro entre a rampa e a meia lua central fresa passagem
única Z=6,2mm
Acabamento 2 superfície horizontal - contorno - com fresa
5mm topo raso a Z=4,9 mm

ref.
SECO
JS554
SECO
JH450
SECO
JH450
SECO
JS554
SECO
JS554
SECO
JS554
SECO
JS554
SECO
JS554

SECO
JH450
SECO
JH450
SECO
JH450
SECO
JH450
SECO
JS554

Tabela 5.3 - Parâmetros utilizados nas operações de maquinagem do primeiro plano - fase 1.
Operação
nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

[mm]
sobre-espessura
drive/check
0,5/0,3/0,3
0,3/0,3
0,3/0,5
0,5/0,5
0/0,3
0/0
0/0
0/0,15
0/0
0,35/0,35
0,3/0,3
0/0
-1,05/-0,75
0/-0,1

ae

ap

2
1
2,25
0,2
0,08
0,3
2,5
0,5
0,08
4,2

max. 1,5
max. 1
max. 0,25
13,5
max. 2
max. 5
0,15
max. 3
0,3
max. 0,05
max. 1
0,1

tolerância

n [rpm]

VC
[m/min]

Vavanço
[mm/min]

0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,025
0,001
0,001
0,001
0,001

8500
8000
8500
8880
8500
8880
9500
9500
9500
9500
7000
7000
9500
8000
9500

267
302
160
279
267
139
149
149
179
179
132
132
179
152
149

4000
3072
1836
2664
4000
2664
1425
1425
1767
1800
1344
1344
1767
1200
1425
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O uso de boleados, nas arestas do pino central, com raio constante de 0,5 mm na zona
anterior, e de um raio variável, entre 0 e 0,5 mm, na parte posterior, evitou a realização de
operações de remoção de aparas neste local, figura 5.4. Esta opção não tem impacto na
funcionalidade.

Figura 5.4 - Boleados realizados nas arestas do pino central.

II. Segundo plano de maquinagem - 45 graus
Neste plano de maquinagem, o meio eixo é rodado 45˚ no sentido positivo, de modo a
conseguir maquinar as duas cavidades tibiais no espaçador. Como referido no capítulo anterior, a
maquinagem com este ângulo evita maquinar com uma velocidade de corte demasiado baixa. As
operações a executar nesta fase são o desbaste, o semiacabamento e o acabamento das duas
cavidades. Estas operações estão descritas na tabela 5.4.
Tabela 5.4 - Operações de maquinagem do segundo plano - fase 1.
Operação
nº

Tipo

1e2

Surface Rough
Parallel

3e4
5e6

Surface Finish
Blend
Surface Finish
Blend

Descrição
Desbaste da cavidade 1 e 2 com angulo de
maquinagem de 90 graus (paralelo ao eixo YY) e com
duplo sentido (zig-zag)
Semiacabamento da cavidade 1 e 2 com o método de
corte em espiral, sentido horário
Acabamento da cavidade 1 e 2 com o método de
corte em espiral, sentido anti-horário

Ferramenta
Geometria
Ø
do Topo
[mm]
esférico

6

esférico

6

esférico

6

ref.
SECO
JH450
SECO
JH450
SECO
JH450

Os incrementos laterais e axiais, assim como os parâmetros de corte utilizados em cada uma
das operações descritas em cima, estão especificados na tabela 5.5. O plano a maquinar está
inclinado 45˚, relativamente ao eixo da ferramenta, sendo necessário defini-lo no Mastercam. Este
novo plano permite que a operação de desbaste comece logo abaixo da superfície maquinada na
primeira fase. Caso contrário, a fresa deslocar-se-ia paralelamente ao plano XY, desde a altura
máxima à altura mínima da cavidade. A ausência deste plano iria provocar um tempo de
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maquinagem mais elevado, dado que a fresa iria fazer grande parte do percurso sem tocar em
material. Além disso, o desbaste ficaria mais irregular. Nas operações de semiacabamento e
acabamento, o contacto da fresa com a superfície da cavidade também não ficaria centrado,
originando trajetórias com incrementos laterais assimétricos, que conduziriam a um maior número
de passagens para o mesmo ae. As consequências seriam um maior tempo de maquinagem e um
acabamento mais irregular.
Tabela 5.5 - Parâmetros utilizados nas operações de maquinagem do segundo plano - fase 1.
Operação
nº
1e2
3e4
5e6

[mm]
sobre-espessura
drive/check
0,6/0,1
0,3/0,3
0/0,01

ae

ap

tolerância

1
0,5
0,035

max. 1
-

0,025
0,025
0,010

n [rpm]

VC
[m/min]

Vavanço
[mm/min]

9000
9000
9500

170
170
179

1928
1944
1767

Na figura 5.5, mostra-se como se definiu o plano auxiliar a 45˚ na interface View Manager, e
como se selecionou o plano de construção na janela Toolpath Coordinate System da operação. O
objetivo deste procedimento é obter um contacto (fresa/superfície) centrado e não a trajetória do
centro da fresa centrada.

Figura 5.5 - Definição do plano de construção a 45˚ com o eixo da ferramenta e seleção desse plano nas
operações, permitindo que o contacto seja centrado com o meio da cavidade.
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III. Terceiro plano de maquinagem - 173 graus
O último plano de maquinagem obriga a que haja uma rotação de 173˚, do 4º eixo,
relativamente ao primeiro plano. Esta fase tem como objetivo maquinar o fundo do espaçador,
realizando os vários rasgos que permitem o encaixe no prato tibial. No final desta fase, apenas
existe excesso de material nas laterais que ligam a peça à barra inicial cilíndrica. As operações que
constituem esta etapa, assim como as ferramentas utilizadas, estão descritas na tabela 5.6.
Tabela 5.6 - Operações de maquinagem do terceiro plano da fase 1.
Operação
nº

Tipo

1e2

Contorno 2D

3e4

Contorno 2D

5e7

Contorno 2D

6e8

Contorno 2D

9

Surface
Rough Pocket

Descrição
Desbaste e acabamento da parte posterior
com passagens de Zmax= 14 a Zmin= -3mm,
sentido único e discordante
Desbaste e acabamento da parte frontal com
passagens de Zmax= 14 a Zmin= -8,5mm,
sentido único e discordante
Desbaste lateral da parte frontal e da parte
posterior Zmax=16,5 a Zmin= 1,5mm, sentido
único e discordante
Acabamento lateral da parte frontal e da parte
posterior Zmax=16,5 a Zmin= 1,5mm, sentido
único e discordante
Desbaste do fundo plano com fresa 10mm
topo raso de Z=25 a Z=6,0 com direção de 90˚
(paralelo eixo YY) e em duplo sentido (zig-zag)

Geometria
do Topo

Ferramenta
Ø
[mm]

ref.

raso

10

SECO JS554

raso

10

SECO JS554

raso

10

SECO JS554

raso

10

SECO JS554

raso

10

SECO JS554

Contorno 2D

Abrir rasgo lateral da parte posterior e frontal
à profundidade única Z=1,5mm

T-Slot

9,7

Sandvik
CoroMill 327
Pastilha
tamanho 6

Contorno 2D

Fazer chanfro a 45 graus na parte posterior e
frontal à profundidade única Z= 2,5mm

Cauda de
andorinha
(cónica) a
45˚

max.
12

Dormer
C83012.0X45

14 e 15

Contorno 2D

Tirar aparas da parte posterior e frontal com
passagem única Z=1,6mm

T-Slot

9,7

Sandvik
CoroMill 327
Pastilha
tamanho 6

16

Pocket
Standard

raso

5

SECO JS554

17

Pocket
Standard

raso

5

SECO JS554

18 e 19

Contorno 2D

raso

5

SECO JS554

20

Contorno 2D

raso

5

SECO JS554

21

Contorno 2D

esférico

6

SECO JH450

10 e 11

12 e 13
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Semiacabamento da superfície horizontal
(fundo) Zmax=6 a Zmin= 5,5mm, direção
paralelo ao eixo YY e sentido único discordante
Acabamento da superfície horizontal (fundo)
Zmax=5,5 a Zmin= 5mm, direção paralelo ao
eixo XX e sentido único discordante
Abrir rasgo lateral superior posterior e
posterior no fundo plano Zmax=5mm a Zmin=
4,5mm
Abrir rasgo central no fundo horizontal Zmax=5
a Zmin= 2,2mm
Tirar rebarbas dos rasgos no fundo plano
Z=5mm
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Os parâmetros de corte, os incrementos laterais e axiais, as sobre-espessuras e as tolerâncias
usadas em cada operação estão especificadas na tabela 5.7.
Tabela 5.7 - Parâmetros utilizados nas operações de maquinagem do terceiro plano - fase 1.
Operação
nº

[mm]
sobre-espessura
drive/check
0,3/0
0/0
0,3/0,9
0/0,9
1/0

ae

ap

max. 1
0,3
max. 1
0,3
2

max. 5
max. 5
max. 5
max. 5
1,5

0/0

0,2

-

0/0

0,2

16 e 17

0/0

4

18 e 19

0/0

20

0/0

21

-1,25/-0,65

max. 0,3
min.0,15
max. 0,35
min.0,15
max. 1,5
min.0,1
-

1e3
2e4
5e7
6e8
9
10 , 11, 14
e 15
12 e 13

max. 1
min.0,15
max. 0,5
min.0,25
-

tolerância

n [rpm]

VC
[m/min]

Vavanço
[mm/min]

0,025
0,001
0,025
0,001
0,025
0,001

8500
9435
8500
9435
8500

267
296
267
296
267

3500
2500
3500
2500
3500

7500

229

1350

0,001
0,001

3500

132

3465

9500

149

1428

9500

149

1862

9500

149

1900

8000

150

1200

0,001
0,001
0,001

5.2.2 Segunda fase da maquinagem
A segunda fase iniciou-se com a remoção dos topos da barra cilíndrica, figura 5.6 a). A peça
obtida, figura 5.6 b), ainda apresentava o excesso de material que foi removido através de uma
nova maquinagem, utilizando uma segunda fixação. Inicialmente, foi necessário maquinar uma
caixa que posicionou e encastrou o espaçador. A fixação na parte superior foi conseguida através
de uma peça previamente maquinada, que continha alguns furos e uma superfície inclinada, que,
por sua vez, assentou no topo do plano horizontal do espaçador. Os furos cilíndricos permitiram a
passagem dos parafusos e o furo central possibilitou a passagem da ilha. A sequência da montagem
do conjunto é mostrada na vista explodida da figura 5.6 c). O conjunto maquinado está
representado na figura 5.6 d). O referencial do conjunto, definido na maquinagem da caixa inferior,
manteve-se, assegurando o posicionamento do espaçador. Estas duas operações foram executadas
uma a seguir à outra, sem desmontar ou deslocar o bloco inferior. O conjunto foi maquinado como
um bloco único, sendo o material das três peças o mesmo.
As trajetórias da fresa que eliminaram e arredondaram as superfícies laterais do espaçador
incluíram uma primeira operação de desbaste, que removeu grande parte do material em excesso,
e uma segunda operação de acabamento, que eliminou uma pequena sobre-espessura,
figura 5.6 e).
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a)

b)

c)
h)

g)

f)

d)

e)

Figura 5.6 - Esquema com as várias etapas da fase 2: a) cortar os topos da barra circular obtendo a peça
representada em b), c) maquinar a peça superior e posteriormente a caixa inferior, d) montar o conjunto,
e) programar as trajetórias dos contornos, f) simular maquinagem, g) obter a precisão dimensional
e h) desmontar o conjunto e retirar o espaçador final.
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O tipo de operação, as ferramentas e os parâmetros utilizados são apresentados, nas tabelas
5.8 e 5.9, respetivamente. Este processo foi executado nas duas laterais e foi programado e
simulado no Mastercam. O resultado obtido está patente na figura 5.6 f), que, comparado com o
sólido do espaçador final, indica os desvios dimensionais obtidos, g) da mesma figura. A cor verde,
nas duas novas superfícies laterais, indica que a tolerância dimensional está dentro do intervalo
±0,01 mm. Após desmontar o conjunto, é possível libertar o espaçador na sua forma final, visível
nas perspetivas na figura 5.6 h).
Tabela 5.8 - Operações de maquinagem da fase 2.
Operação
nº

Tipo

1e2

Contorno
2D

3e4

Contorno
2D

Descrição
Desbaste do material em excesso nos dois
lados com várias passagens com Zmax=16,5 a
Zmin= 1,5mm, sentido único e discordante
Acabamento dos dois contornos laterais com
passagem única a Z=1,6mm

Ferramenta
Geometria do Topo
Ø [mm]

ref.

raso

10

SECO
JS554

raso

10

SECO
JS554

Tabela 5.9 - Parâmetros utilizados nas operações de maquinagem da fase 2.
Operação
nº
1e2
3e4

sobre-espessura
0,3
0

[mm]
ae
2
0,3

ap
5
10

tolerância
0,025
0,001

n [rpm]
7500
8500

VC
[m/min]
236
267

Vavanço
[mm/min]
3000
2500

5.2.3 Controlo de qualidade
A análise dimensional do protótipo foi realizada através da digitalização com o scanner Laser
Hexagon HP-L-10.6, com a análise dos resultados através do software PC-DMIS. As dimensões dos
contornos externos e rasgos foram controladas diretamente na peça. A rugosidade das cavidades
foi controlada de modo semelhante ao realizado no capítulo anterior.

5.3 Resultados
Os resultados das duas etapas, quer da simulação, quer da maquinagem real, são
apresentados nos itens seguintes. A primeira fixação está dividida em três partes, a que
correspondem três rotações do eixo adicional. A segunda fixação inclui apenas um plano de
maquinagem com a execução da caixa onde o espaçador é encastrado e a execução dos contornos
laterais.

5.3.1 Primeira fase da maquinagem
I. Primeiro plano de maquinagem - 0 graus
Os resultados da simulação das várias operações estão ilustrados na figura 5.7.
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c)

b)

a)

e)

d)

h)

g)

f)

i)

j)

Figura 5.7 - Resultado da simulação das várias etapas do primeiro plano da fase 1 após a operação: b) 1, c)
3, d) 5, e) 9, f) 10, g) 11, h) 12, i) 13 e j) 15. Em a) é representado o material inicial fixo no eixo adicional.

Após a simulação das operações comparou-se o resultado com o ficheiro STL do espaçador e
as superfícies maquinadas (na sua forma final) e obteve-se uma precisão dimensional entre
± 0,01 mm, figura 5.8.
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Figura 5.8 - Resultado dimensional da simulação das operações do primeiro plano da primeira fase.

Após verificada a programação das várias operações da primeira fase, realizou-se o
pós-processamento e a maquinagem. Na figura 5.9 é mostrada a mesa da CNC, o material a
maquinar fixado no eixo adicional e no apoio, a árvore com a ferramenta de corte e o tubo do ar
comprimido. Na mesma figura mostra-se a peça obtida no final desta fase, estando em consonância
com a simulação efetuada.

a)

b)

c)

Figura 5.9 - a) Maquinagem da primeira fase - zero graus -, utilizando o meio eixo; b) aspeto após a
operação 2 e c) peça final obtida na primeira fase.
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II. Segundo plano de maquinagem - 45 graus
O resultado da simulação das operações desta fase pode ser acompanhada através da figura
5.10. A comparação do resultado final da fase 2 com o sólido pretendido é apresentada na figura
5.11. Todas as superfícies da parte superior do espaçador encontram-se a uma distância inferior a
± 0,01 mm das superfícies teóricas. As zonas de material que estão a azul foram removidas
posteriormente.

a)

b)

d)

c)

Figura 5.10 - a) Stock inicial da fase 2; resultado após a operação de b) desbaste, c) semiacabamento
(lado esquerdo) e acabamento (lado direito); d) sólido final da fase 2.

Figura 5.11 - Resultado dimensional da simulação das operações do segundo plano fase 1.
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O resultado da maquinagem real está patente na figura 5.12 e mostra a peça resultante desta
fase presa no eixo adicional. Também se dá destaque à fase intermédia de semiacabamento, onde
é notório o incremento lateral entre passagens, sendo homogéneo e centrado no meio da cavidade.

b)
a)

Figura 5.12 - a) Peça resultante da fase 2 e b) aspeto da cavidade após a operação de semiacabamento.

III. Terceiro plano de maquinagem - 173 graus
A geometria obtida na simulação das operações, desde o stock inicial até ao resultado final,
é apresentada de uma forma resumida na figura 5.13. Nas primeiras oito operações, desde b) a c)
da figura 5.13, a secção transversal do material manteve-se quase a sua totalidade, permitindo que
os contornos finais das partes posterior e frontal sejam realizados com maior precisão dimensional
e melhor acabamento. Deste modo, a rigidez do stock é maior, sendo a vibração mais reduzida. De
seguida, eliminou-se grande parte da secção central até obter o fundo do espaçador, visível na
figura 5.13 d). Nesse momento, já existia acessibilidade para usar as fresas que executaram os
chanfros e os rasgos laterais e superiores, ilustrados nas imagens e), f), g) e h) da mesma figura.
Estas operações removeram pequenas quantidades de material, utilizando pequenos incrementos.
Este facto permitiu diminuir a vibração e melhorar o acabamento, atenuando o facto de a secção
resistente ser cada vez menor. O rasgo central é deixado para o final, evitando diminuir a rigidez
logo ao início. A última operação permitiu retirar algumas aparas que permanecem ainda na parte
superior dos rasgos. Na figura 5.13 i) mostra-se, em duas perspetivas diferentes, a peça resultante,
fixa na bucha do meio eixo.
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b)

a)

d)

e)

g)

h)

c)

f)

i)
Figura 5.13 - Em a) é representado o stock inicial fixo na bucha. Os resultados da simulação das várias
etapas do terceiro plano da fase 1 ilustram-se após a operação: b) 4, c) 8, d) 9, e) 11, f) 15, g) 17, h) 19
e i) 21, da tabela 5.6.

Após simular as várias operações, comparou-se o resultado obtido com o ficheiro STL do
espaçador. As superfícies geradas têm uma precisão dimensional de ± 0,01 mm, zona a verde na
figura 5.14. As zonas laterais, coloridas a azul escuro, indicam a presença de material em excesso.
A sua remoção, nesta fase, foi adiada para evitar vibração durante a maquinagem. Caso se fizesse
o corte, este seria irregular, provocando um mau acabamento. Logo, esta operação foi realizada
numa nova fixação na segunda fase. Uma vez verificada a simulação das várias operações,
executou-se o pós-processamento do programa e a respetiva maquinagem da última etapa desta
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fase. A peça resultante é mostrada, através de várias direções e de alguns pormenores, na figura
5.15.

B

A

Vista B
Vista A

Figura 5.14 - Precisão dimensional na simulação das operações da segunda rotação da fase 1.

a)

b)

d)

c)

e)

Figura 5.15 - a) Peça real resultante da maquinagem da fase 1; pormenores do espaçador vistos de:
b) baixo, c) cima, d) frente e e) trás.
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5.3.2 Segunda fase da maquinagem
As várias etapas desta segunda fase estão ilustradas na figura 5.16. O bloco de polietileno
onde se realizou a caixa inferior foi fixado ao bloco de alumínio com parafusos pela parte inferior.
Este, por sua vez, está preso na prensa assente na mesa da máquina CNC. Deste modo, evitou-se o
aperto do bloco de polietileno diretamente na prensa e a sua deformação. Tal como referido
anteriormente, o referencial da maquinagem da caixa inferior é exatamente o mesmo da
maquinagem do conjunto. A caixa inferior contém um elemento que encaixa no rasgo central do
espaçador, permitindo imobilizar e posicionar a peça no eixo XX. As restantes paredes da caixa
restringem o espaçador no eixo YY e a peça colocada no topo impede deslocamentos no eixo ZZ.
Esta tampa cobriu todo o espaçador de forma a diminuir a presença de aparas na superfície
superior.
Nas operações de contorno, o corte com a fresa de topo raso provoca sempre aparas na
superfície adjacente superior. Nesta zona, o corte não é completamente efetuado, sendo o material
deformado plasticamente, acumulando-se na parte superior do contorno. Este fenómeno acontece
mesmo com pequenos incrementos laterais da fresa. A tampa, ocupando a superfície adjacente,
atenua este problema. Outro modo de remover as aparas seria usar uma fresa para chanfros ou
boleados. Nas operações de contorno da ilha central, para obtenção das paredes verticais, também
se verificou este problema. Neste caso, a solução passou por bolear, com raio de curvatura de
0,5 mm, a superfície adjacente, fazendo o seu acabamento com a fresa de topo esférico. Essa
operação maquinou toda a superfície adjacente até ao contorno da rampa frontal. Na parte
posterior da ilha, também se repetiu este processo.
O espaçador resultante da maquinagem a 3 ½ eixos mostra-se, através de várias vistas, nas
fotografias da figura 5.17.
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a)Z

Y
X

b)

a)
c)
Z

d)

Y

Z

X

Y
X

f)

e)
Z

X
Y

g)
h)

Figura 5.16 - Etapas da segunda fase da produção do espaçador: a) maquinar caixa inferior e inserir a
peça resultante da fase 1, b) reaver peça superior de imobilização (maquinada previamente), c) encaixar
peça superior, d) fixar com parafusos, e) maquinar o conjunto, f) conjunto maquinado, g) desmontar o
conjunto e h) retirar o espaçador final.
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Figura 5.17 - Fotografias do espaçador tibial maquinado.
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5.3.3 Análise dimensional
Os resultados obtidos mostram que 80% dos valores se encontram dentro do intervalo
± 0,125 mm, figura 5.18. Nas duas cavidades, 95% dos valores situam-se dentro do intervalo
± 0,143 mm. Nos contornos laterais externos e nos rasgos da parte inferior controlaram-se as cotas
que estão representadas na figura 5.19. As cotas medidas estão coligidas na tabela 5.10.

Figura 5.18 - Precisão dimensional do protótipo realizado.

Figura 5.19 - Dimensões controladas dos contornos externos e rasgos.
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Tabela 5.10 - Cotas nominais e medidas no espaçador maquinado.
Cota nominal Cota medida Diferença
Diferença
Cota
[mm]
[mm]
[mm]
absoluta [mm]
A
66,90
67,01
0,11
0,11
B
42,35
42,40
0,05
0,05
C
14,65
14,70
0,05
0,05
D
35,35
35,29
-0,06
0,06
E
48,50
48,70
0,20
0,20
F
43,00
43,12
0,12
0,12
G
6,00
6,03
0,03
0,03
H
37,35
37,38
0,03
0,03
I
20,50
20,58
0,08
0,08
J
3,50
3,58
0,08
0,08
L
3,50
3,50
0,00
0,00
M
15,69
15,65
-0,04
0,04
Média
0,07

Dif. Abs / cota
nominal [%]
0,16
0,12
0,34
0,17
0,41
0,28
0,50
0,08
0,39
2,29
0,00
0,25
0,42

Nas cavidades tibiais do espaçador o valor médio de Ra foi 1,165 µm. Os resultados, em cada
zona controlada, podem ser consultados na figura 5.20.

Figura 5.20 - Valores de Ra medidos nas cavidades tibiais do espaçador.
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5.3.4 Discussão
O espaçador fabricado é uma peça com dimensões reduzidas, apresentando uma espessura
mínima inferior a seis milímetros, o que torna a fixação difícil durante a maquinagem. A este facto
adiciona-se a baixa rigidez do polietileno, deformando-se quando sujeito a forças de aperto baixas.
A maquinagem a três eixos do espaçador com recurso a um eixo de posicionamento permite
utilizar o material inicial em barra, conseguindo maquinar vários planos com a mesma fixação. A
deformação que existe na fixação da barra, na bucha deste eixo, não se fez sentir no resto do
material. Contudo, uma das principais dificuldades foi a presença de alguma vibração quando se
maquina planos horizontais com fresas de topo raso. A presença de um apoio no lado oposto ao da
bucha consegue evitar alguns dos efeitos da vibração, contudo é necessário controlar a força de
aperto para que não haja uma deformação excessiva na barra e por consequência uma menor
precisão dimensional. Realizar o acabamento destes planos como inclinados e com uma fresa de
topo esférico diminui significativamente os efeitos da vibração, dado que os incrementos são
menores assim como a remoção de material.
A segunda fixação, onde se remove o excesso de material de ligação à barra inicial, não é
uma operação crítica porque as superfícies geradas são apenas contornos laterais, não tendo
influência no funcionamento da prótese. Na solução proposta, a fase mais sensível é a terceira
etapa da primeira fixação, em que a secção transversal da barra fica mais reduzida. Essa redução
implica menor força de fixação, evitando a flexão do conjunto. Adicionalmente, é importante ter a
secção resistente alinhada com a força de fixação.
A maquinagem deste protótipo foi realizada com seis ferramentas não customizadas. Os
resultados obtidos mostram que é possível obter nas cavidades tibiais um valor de Ra próximo de
1,165 µm, tal como previsto na fase de testes Ra = 1,181 µm.
A precisão dimensional conseguida é globalmente boa, com uma média de valores próxima
de 0,07 mm de afastamento das superfícies teóricas. Regra geral, existe uma sobre-espessura que
pode ser explicada pela contração elástica do polietileno. A plasticidade deste material também
dificulta o corte, sendo bem percecionada nas operações em que a remoção de material é maior,
como nas operações com fresas de topo raso. Essencialmente, estas fresas são usadas na execução
das operações de contorno, ficando as rebarbas presas ao material na parte superior. A colocação
de uma peça do mesmo material na parte superior diminui a quantidade de rebarbas, contudo, é
necessário usar uma fresa para a sua completa remoção.
O componente polimérico foi produzido em duas horas e vinte minutos, tendo as operações
de acabamento das cavidades demorado pouco mais de uma hora.
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6 Conclusões e sugestões para trabalho
futuro
Este capítulo encerra a presente tese, sintetizando as principais conclusões e apontando algumas
direções de investigação para trabalho futuro.

6.1 Conclusões
A presente tese propõe um procedimento inovador de fabrico do espaçador personalizado
da prótese do joelho através de maquinagem a alta velocidade. Os resultados obtidos permitem
concluir que o processo é viável numa máquina CNC com 3 ½ eixos, de entre os quais se destacam:
i.

As cavidades implementadas, em forma toroidal, são facilmente parametrizáveis por três
grandezas. O estabelecimento de um padrão para estas superfícies é essencial para comparar
estratégias e parâmetros de corte.

ii.

Verificou-se que a estratégia implementada na aferição da rugosidade das cavidades é eficaz,
sendo o erro máximo estimado para o parâmetro Ra de ± 3,6%. A incerteza nos processos de
maquinagem e de medição da rugosidade (em simultâneo) é ± 4,1%. Este erro permite uma
avaliação com desvio máximo aproximado de ± 0,05 µm. A leitura de células individualmente
não é tão precisa, podendo atingir um erro máximo de ± 21%. Razão pela qual se decidiu
avaliar a cavidade através da média das quinze zonas. Regra geral, os restantes parâmetros
de avaliação da rugosidade apresentam o mesmo comportamento que o parâmetro Ra.

iii.

A precisão dimensional, a duração das operações de acabamento e as restrições geométricas
do componente mostraram que as cavidades dos côndilos podem ser maquinadas a 3 ½ eixos
com uma fresa de topo esférico.
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iv.

De todas as estratégias estudadas, a que apresenta menor tempo de maquinagem das
cavidades dos côndilos é a Paralela em zig-zag, e a mais lenta a Blend em espiral, não se
observando diferenças significativas quanto à precisão dimensional. A estratégia Constant
Scallop também consegue um dos percursos mais curtos, mas, à semelhança da Paralela em
zig-zag, realiza movimentos de sentido oposto sobre a superfície da peça (quando se
aproxima da região central), penalizando o acabamento superficial. Os fatores mais
influentes na duração da operação de acabamento são o incremento transversal, a
velocidade de avanço e, principalmente, a estratégia.

v.

As três estratégias com melhores resultados no acabamento das cavidades são a Paralela, a
Blend 1 (tipo radial) e a Blend 2 (em espiral). O valor mínimo que todas conseguem alcançar
é de Ra = 1,39 µm. Para este valor, as duas trajetórias Blend têm uma duração praticamente
igual, sendo inferior à da trajetória Paralela. A estratégia Blend 2 é a mais eficiente na
maquinagem destas superfícies, considerando a relação entre a qualidade superficial e o
tempo consumido.

vi.

Na estratégia Blend 2, o parâmetro mais importante na definição da trajetória é o incremento
transversal (ae), sendo o seu nível ótimo de 0,035 mm. Esta combinação produz um valor de
Ra médio de 1,126 µm. Como referido no ponto anterior, esta trajetória consegue uma
duração idêntica à Blend 1 (para Ra = 1,39 µm), mas destaca-se pela capacidade de produzir
valores de rugosidade mais baixos.

vii.

A previsão da duração da maquinagem das cavidades realizada pelo Mastercam segue uma
evolução semelhante à obtida experimentalmente. Contudo, há um desfasamento entre as
duas linhas, aumentando progressivamente para os incrementos transversais mais baixos.
Para o incremento mínimo o tempo é 2,4 vezes superior. A explicação deste facto prende-se
com a maior quantidade de pontos a processar pela máquina e a incapacidade de cumprir o
avanço estipulado. Esta situação é mais notória quanto mais perto a fresa está do centro da
cavidade. Nesta zona, os deslocamentos são mais curtos, aumentando a quantidade de
pontos necessários para definir a trajetória. Usar técnicas de suavização na programação do
percurso diminui o número de pontos a processar.

viii.

Os modelos propostos para a determinação do parâmetro Ra, em função dos fatores mais
importantes, justificam entre 86% a 95% dos resultados, apresentando erros padrão de
0,0504 µm a 0,0135 µm, respetivamente. A trajetória Blend 2 (em espiral) é a que apresenta
maior proximidade entre as retas modeladas na segunda fase e as obtidas nos ensaios de
confirmação.
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ix.

Constatou-se que a fresa de topo esférico deve efetuar o contacto com a superfície da
cavidade numa faixa mais afastada do eixo de rotação. Perto deste, a velocidade de corte é
muito baixa, originando uma superfície bastante irregular. Para evitar este facto, inclinou-se
a fresa 45˚ relativamente ao contorno da cavidade. Com esta inclinação a velocidade efetiva
de corte ainda varia numa razão de 2,5 para 1. Esta situação provoca ainda, a nível superficial,
alguma heterogeneidade, comprovada através de microscopia ótica. Contudo, o resultado
global é superior à situação inicial, inclusive na zona central. Idealmente, toda a cavidade
devia ser maquinada com a mesma zona da fresa, o que exigiria uma constante mudança na
sua inclinação durante a maquinagem.

x.

Em algumas leituras da superfície da cavidade, nos testes de confirmação, o valor de Ra é
inferior a 1,0 µm, verificando-se células com 0,78 µm de média e medições, numa das
direções, próximas de 0,70 µm.

xi.

A partir da análise da morfologia das cavidades é possível verificar que há duas direções de
patamares. Uma é originada pelo incremento lateral entre trajetórias sucessivas (ae) e a
outra, na direção do avanço (perpendicular à anterior), é provocada pelo incremento
longitudinal (fZ). A distância nas transições provocadas pelo ae é praticamente coincidente
com o valor do incremento definido na programação.

xii.

O processo de maquinagem, em duas etapas, tenta minimizar o impacto provocado pelas
forças de fixação sobre o polietileno que o podem deformar. As cavidades do espaçador final,
dimensionalmente, apresentam 80% dos valores medidos dentro do intervalo
± 0,125 mm e 95% dos valores situam-se dentro do intervalo ± 0,143 mm.

xiii.

Os contornos laterais externos e os rasgos inferiores têm, em média, cotas 0,42% superiores
às cotas teóricas, sendo a máxima diferença de +2,29% (+0,08 mm). A diferença de cotas é
maioritariamente positiva, indicando que existe quase sempre sobre-espessura.

xiv.

O processo de fabrico por maquinagem proposto para o componente tibial de polietileno é
viável e mais adequado a séries singulares personalizadas. Contudo, com ferramentas
convencionais conseguiram-se valores de Ra perto de 0,8 µm, média de quatro medições em
determinadas zonas da cavidade. No entanto, esse valor não de verifica em toda a superfície.

xv.

A maquinagem do protótipo foi realizada com seis ferramentas não customizadas. A
rugosidade obtida nas superfícies dos côndilos apresenta um valor de Ra = 1,165 µm, sendo
o previsto na fase de testes Ra = 1,181 µm.

xvi.

O componente polimérico foi maquinado em duas horas e vinte minutos.

209

Capítulo 6 - Conclusões e sugestões para trabalho futuro

A maquinagem do espaçador tibial é conseguida utilizando duas fixações distintas. Na
primeira fixação, as vibrações nas operações de acabamento com fresa de topo raso foram
minoradas através de um segundo apoio na extremidade da barra cilíndrica. Durante a utilização
do eixo adicional foi importante realizar a maquinagem das cavidades dos côndilos com uma secção
resistente ainda considerável, removendo apenas o material necessário para dar acesso a estas
superfícies. Esta solução permite minimizar as vibrações e melhorar o acabamento. O alinhamento
da secção do espaçador, no final da maquinagem, com o centro da barra e com a força aplicada no
apoio evita a deflexão transversal, para um dos lados. Na segunda fixação, as operações de
contorno conseguem remover eficazmente o material em excesso, embora ainda seja necessário
eliminar algumas rebarbas no plano superior.
O acabamento das superfícies planas da parte superior e inferior do espaçador ficaram com
marcas de maquinagem quando realizadas com a fresa de topo raso. Na superfície inferior, este
acabamento pode ser melhorado com a maquinagem de uma fresa de topo esférico, exigindo mais
um plano de maquinagem, correspondendo a uma quarta rotação da barra. Na superfície superior,
a presença do pino central impede esta solução. Uma modificação do design do espaçador, com
raios de concordância entre este plano e as faces laterais do pino viabilizaria o uso de uma fresa de
topo esférico no seu acabamento. Este tipo de design, mais elaborado, já existe noutros modelos
de próteses, que praticamente não tem superfícies planas nesta parte do espaçador.
No pino central, o uso de boleados com raio constante de 0,5 mm nas arestas entre o plano
inclinado anterior e as superfícies laterais, e de um raio variável, entre 0 e 0,5 mm, na parte
posterior, evita operações adicionais de remoção de aparas. Esta solução também poderá ser
utilizada nas arestas entre as faces do contorno exterior e a superfície plana.
Os valores de rugosidade anunciados para ferramentas customizadas da área médica e
específicas para este componente indica um valor de Ra inferior a 0,8 µm porém, o fabricante não
veicula a informação relativa à metodologia de medição, razão pela qual estes resultados poderão
não ser diretamente comparáveis.
A principal dificuldade na maquinagem do espaçador prende-se com a fixação deste material
na mesa da máquina CNC. As forças de fixação têm de ser baixas para evitar a sua deformação e
aplicadas em sítios suficientes para evitar vibrações. A espessura mínima do espaçador pode ser
6 mm, dificultando a fixação, na fase final, aquando da eliminação do excesso de material nas faces
laterais. A força de fixação deve então ser distribuída por uma área maior, impedindo a deformação.
Na imobilização do espaçador, a acessibilidade às faces laterais apenas permite utilizar, para além
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da face inferior, uma pequena superfície na zona anterior e posterior. Na solução proposta, uma
peça do mesmo material imobiliza o espaçador superiormente, utilizando toda a superfície plana
disponível. Contudo, gera algum desperdício de material.
No estudo efetuado, algumas limitações técnicas condicionaram os parâmetros a englobar
no processo de otimização, sendo a mais relevante a velocidade de corte. A máquina CNC utilizada
permite uma velocidade de rotação máxima de 9 500 rpm, limitando as condições de teste
relativamente à velocidade de corte e de avanço utilizadas no acabamento das cavidades. A
ferramenta de corte, no catálogo, indica como velocidade máxima as 37 000 rpm, e uma velocidade
de corte de 600 a 700 m/min, para plásticos. Esta limitação fez com que não fosse possível otimizar
estes parâmetros. A duração da operação também é limitada por este facto.
Outro fator não controlado durante a maquinagem foi a temperatura ambiente do local. No
entanto, a velocidade de corte limitada pela rotação máxima da máquina e a refrigeração do ar
comprimido contribuíram para não se verificar nenhum caso de degradação da superfície por
exceder, localmente, a temperatura de fusão do material.

6.2 Trabalhos futuros
Em futuros trabalhos, será interessante comparar os resultados obtidos com os produzidos
por fresas customizadas ou específicas para a maquinagem de espaçadores de polietileno, como as
que são publicitadas pela SECO, no seu catálogo médico. Estas ferramentas facilitam algumas
operações e produzem acabamentos superficiais com elevada qualidade. São ferramentas que
possuem arestas de corte muito afiadas, contudo, são extremamente sensíveis a riscos, sendo
aconselhada a sua montagem no porta-ferramentas somente uma vez. A sua remoção apenas deve
acontecer quando a sua vida útil termina. As geometrias destas ferramentas são otimizadas para
aumentar a produtividade, diminuindo o tempo despendido nas operações de acabamento. A
comparação de resultados poderá ser efetuada através da maquinagem da peça-teste proposta
nesta tese.
Outro fator interessante a estudar será o comportamento das várias formulações do
UHMWPE, nomeadamente, aqueles que apresentam elevadas taxas de cross-linking, a
incorporação de vitamina E ou outro tipo de antioxidante. A rigidez destes materiais é superior e
esse fator pode melhorar os resultados obtidos, quer a nível da rugosidade, quer a nível da precisão
dimensional.
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Anexo 1 - Fabricantes de próteses do joelho, número de modelos em comercialização e país
Modelos em
comercialização*
Aesculap
7
Amplitude Surgical
5
Arthrex
1
Arthro Surface
1
Beijing Chunli Technology Development
4
Beznoska
4
Biomet
10
Biotech Medical
3
Blue Belt Technologies - associada Smith & Nephew
1
C2F Implants
5
ConforMIS
4
Corentec
2
Corin
4
Depuy Synthes
8
Elite Surgical
4
EUROS
7
EVOLUTIS
2
Exactech
4
FH Orthopedics
2
Finsol Implants
1
IMECO
1
JRI Orthopaedics Ltd
2
Lima Corporate
7
MAKO Surgical Corp.
1
Marle
1
MatOrtho
2
Medacta
9
Meril Life Sciences
2
Ortho Development
3
Ortosintese
1
Peter Brehm
1
Shanghai Microport Orthopedics
2
Smith & Nephew
4
Stryker
8
Surgival
2
Wright
X-NOV Medical Technology
1
Zimmer
7
Nota: *- em http://www.medicalexpo.com a 06/06/2018.
Fabricante

País
EUA
França
EUA
EUA
China
R. Checa
EUA
Alemanha
EUA
França
EUA
Correia do Sul
Inglaterra
EUA
Africa do Sul
França
França
EUA
França
Alemanha
Argentina
Inglaterra
Itália
EUA
França
Inglaterra
Suíça
India
EUA
Brasil
Alemanha
China
Inglaterra
EUA
Espanha
EUA
França
Alemanha

Anexo 2 - Propriedades de diversas variantes do polietileno de grau médico
Propriedades médias do polietileno de diferentes pesos moleculares, adaptado (Kurtz, 2016a)

Requisitos para UHMWPE em pó de grau médico - normas ASTM F648 e ISO 5834-1
Propriedades

Requisitos

Tipo de resina
Nome comercial
Fabricante
Cinzas, mg/kg, (máximo)
Titânio, ppm, (máximo)
Alumínio, ppm, (máximo)
Cálcio, ppm, (máximo)
Cloro, ppm, (máximo)
Massa molecular média,
cálculo ASTM (106 g/mol)

Tipo 1 e 2
GUR 1020 e 1050
Celanese
125
40
20
5
30
GUR 1020
GUR 1050
3,5
5.5-6

Tipo 3
1900H
Basell (descontinuada)
300
150
100
50
90
> 4,9

Propriedades físicas e mecânicas do UHMWPE (GUR 1050), (Zaribaf, 2018)

Propriedades físicas das resinas de UHMWPE de grau médico (Zaribaf, 2018)

Propriedades físicas e mecânicas do UHMWPE extrudido e moldado (Kurtz, 2016b)

Propriedades físicas e mecânicas do UHMWPE convencional e com diferentes taxas de
cross-linking (Zaribaf, 2018, Bracco et al., 2017)

Anexo 3 - Descrição dos modos de dano superficiais no espaçador
Dano
Corrosão Pitting

Incorporação
de partículas

Riscos

Delaminação

Deformação
da superfície

Polimento Burnishing

Abrasão

Descrição e consequências
A identificação é realizada através de defeitos superficiais ou crateras de 2 a 3 mm de
diâmetro e 1 a 2 mm de profundidade. O desgaste por fadiga da superfície da articulação
liberta partículas do tamanho de milímetros. Apesar do aspeto, os danos, habitualmente,
são apenas cosméticos.
Os detritos de desgaste produzidos por corrosão são considerados muito grandes para
provocar uma resposta osteolítica. Biologicamente, é um mecanismo de desgaste mais
benigno do que o desgaste adesivo/abrasivo, que produz detritos do tamanho de
micrómetros.
Dano provocado pela presença de: partículas de desgaste de polietileno, fragmentos de
osso, partículas metálicas de outros componentes e fragmentos provenientes da interface
osso-implante, como partículas de cimento, fragmentos de osso ou de revestimento
poroso solto dos implantes, que são incorporadas no UHMWPE.
Os detritos incorporados podem originar o desgaste do UHMWPE e das superfícies
metálicas, podendo riscar a superfície metálica, originando mais desgaste abrasivo do
UHMWPE.
Modo de desgaste abrasivo identificado por marcas lineares nas superfícies articulares,
produzidas pelo roçar de asperezas microscópicas da superfície metálica oposta ou por
detritos de outros corpos.
Manifestação mais grave de desgaste por fadiga do que a corrosão/pitting e envolve a
remoção de laminas ou camadas de UHMWPE das superfícies articulares.
Caso o componente tibial seja espesso, o UHMWPE subjacente à delaminação pode
continuar a servir como uma superfície de escorregamento funcional. Caso seja muito fino
e esteja fragilizado devido à oxidação, a delaminação pode destruir este componente,
necessitando de revisão.
Caracteriza-se pela mudança permanente (irrecuperável) da geometria da superfície do
implante, sendo por vezes referido como deformação plástica ou fluência.
Ao contrário dos outros modos de danos, a deformação plástica não origina a remoção de
material e, portanto, não correspondendo exatamente a desgaste.
Modo de dano caracterizado como polimento de desgaste, sendo característico do
desgaste adesivo/abrasivo.
Do ponto de vista biológico, o polimento produz detritos de desgaste que estão dentro da
faixa de tamanho que pode estimular uma resposta osteolítica.
O desgaste abrasivo é descrito como a remoção de partículas da superfície do UHMWPE
devido à presença de partículas sólidas entre as superfícies que estão em movimento
relativo. O desgaste abrasivo e adesivo gera partículas finas, associadas à osteólise.

Anexo 4 - Quadro de resumo de algumas normas ASTM e ISO relativas a próteses do joelho
Norma
ASTM F2083 - 11

Designação
Standard Specification for Total Knee Prosthesis

ASTM F648

Specification for Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylene Powder and
Fabricated Form for Surgical Implants

ASTM F732

Method for Wear Testing of Polymeric Materials Used in Total Joint Prostheses

ASTM F1223

Test Method for Determination of Total Knee Replacement Constraint

ASTM F1800

Test Method for Cyclic Fatigue Testing of Metal Tibial Tray Components of Total
Knee Joint Replacements

ASTM F1800

Test Method for Cyclic Fatigue Testing of Metal Tibial Tray Components of Total
Knee Joint Replacements
Guide for Evaluating Modular Hip and Knee Joint Components

ASTM F1814

ISO14243–3 Implants for Surgery--Wear of Total Knee-Joint Prostheses- Part 3:
Loading and Displacement Parameters for Wear-Testing Machines with
Displacement Control and Corresponding Environmental Conditions for Test

ASTM F2724

Standard Test Method for Evaluating Mobile Bearing Knee Dislocation

ASTM F1672

Standard Specification for Resurfacing Patellar Prosthesis.

ASTM F2777

Standard Test Method for Evaluating Knee Bearing (Tibial Insert) Endurance and
Deformation Under High Flexion.

ASTM F2723

Standard Test Method for Evaluating Mobile Bearing
Baseplate/Bearing Resistance to Dynamic Disassociation

ASTM F2722

Standard Test Method for Evaluating Mobile Bearing Knee Tibial Baseplate
Rotational Stops

ISO 14879-1:2000

Implants for surgery -- Total knee-joint prostheses -- Part 1: Determination of
endurance properties of knee tibial trays

ISO 14243-3:2004

Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 3: Loading and
displacement parameters for wear-testing machines with displacement control
and corresponding environmental conditions for test

ISO 7207-1:2007

Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -Part 1: Classification, definitions and designation of dimensions

ISO 14243-2:2009

Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 2: Methods of
measurement

ISO 7207-2:2011

Implants for surgery -- Components for partial and total knee joint prostheses -Part 2: Articulating surfaces made of metal, ceramic and plastics materials

ISO 21536:2007

Non-active surgical implants -- Joint replacement implants -- Specific
requirements for knee-joint replacement implants

ISO 14243-1:2009

Implants for surgery -- Wear of total knee-joint prostheses -- Part 1: Loading and
displacement parameters for wear-testing machines with load control and
corresponding environmental conditions for test

Knee

Tibial

Anexo 5- Ficha técnica do Polietileno Tivar 1000

Anexo 6 - Resolução dos arranjos experimentais

Anexo 7 - Seleção dos fatores e níveis considerados na primeira fase de testes

Trajetória
PARALELA

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de
corte
2 – Direção
3 - ae

Zig-zag, sentido único concordante e sentido único
discordante - 3níveis
0, 45 e 90 graus - 3níveis
ae = 0,02 D (max. valor recomendado por catálogo)

Ou, caso optasse por
utilizar diâmetros da
ferramenta diferentes, o
valor de ae deveria ser
adimensionalizado
utilizando:
- altura de crista H ou
- Ra previstas em
fresamento de
superfícies planas

4 - fZ

Hipóteses:
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o acabamento:
3 níveis: ae - 0,12 mm / 0,10mm / 0,08mm
Previsão de H ou Ra em superfícies planas
- 3 níveis: H= 0,60µm / 0,45µm / 0,30µm
- 3 níveis: Ra = 0,40µm / 0,30µm / 0,20µm
Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)
Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D

5 - aP

6 - geometria da
peça (superfície
toroidal) com os
parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de
revolução
R1/R2
h - profundidade
7 - Diâmetro da
fresa

8 - n ou velocidade
de corte
(não variar)

Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096 [mm]
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis: 0,04D/0,045D/0,050D
Parâmetros da superfície:
R1/R2 - verificados nos espaçadores analisados: 0,533 a 0,622.
Nos pré-testes verificou-se um comportamento semelhante no
acabamento. Penso que este fator não será dominante.
h - 4,2 a 5mm (não variar este parâmetro porque á sua
variação é reduzida e optar pelo h=5mm).

Caso os valores obtidos fiquem aquém das previsões
efetuadas, então talvez seja necessário experimentar uma fresa
de menor diâmetro. Esta redução de diâmetro vai aumentar
consideravelmente o tempo de maquinagem e, como não é
possível aumentar a rotação da ferramenta, visto já estar
limitada pela máquina, a velocidade de corte também baixaria.
Neste momento as ferramentas de topo esférico de que
dispomos têm de diâmetro: 3mm, 6mm e 12mm. Se o
diâmetro fosse considerado um fator a testar talvez um
diâmetro intermédio entre 3mm e 6 mm fosse o mais indicado:
4 mm ou 5 mm, em vez de 12 mm. Outra possibilidade é fazer
este fator apenas com 2 níveis apesar de que o comportamento
poderá não ser linear.
A velocidade de corte está limitada pela rotação máxima da
máquina, logo deve utilizar-se a máxima velocidade de corte
possível para o diâmetro efetivo da fresa. A velocidade
máxima é 9500 rpm. Caso a velocidade de corte admissível
para a fresa em causa seja menor, deve utilizar-se a máxima
possível (acontece na fresa de 12mm).

Trajetória
RADIAL

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de corte

Zig-zag, sentido único concordante e sentido único
discordante - 3níveis
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o acabamento:
3 níveis: ângulo - 0,5 graus / 0,4 graus / 0,3
graus

2 - ângulo do
incremento lateral

3 - aP

4- fZ

- resulta num ae variável consoante a distância ao centro.
Teoricamente melhor acabamento no centro mas na periferia
será pior.
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis:
0,04D/0,045D/0,050D
Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)
Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D
Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096 [mm]

5 - Geometria da peça
(superfície toroidal)
com os parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de revolução
R1/R2
h - profundidade
6 - Direção (não variar)

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Usar a trajetória Radial relativamente ao ponto central da
cavidade minimiza as distâncias entre passagens ae junto à
fronteira externa da cavidade, dado que o valor introduzido é
um ângulo. Realiza a trajetória Radial do centro até à
fronteira, ou vice-versa, dependendo do sentido.
Pode variar-se a referência para qualquer ponto da superfície,
mas isso conduzirá a trajetórias distintas (teriam de ser
analisadas em separado). Existe ainda a possibilidade de poder
estabelecer um raio a partir do ponto selecionado, de modo a
evitar a sobreposição de trajetórias nessa zona. Mas, caso essa
opção fosse adotada, teria de se realizar uma segunda
trajetória para a zona não maquinada. Esta situação também
teria de ser analisada em separado.

7 - Diâmetro da fresa
Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
8 - n ou velocidade de
corte
(não variar)

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Trajetória
CONSTANT
SCALLOP

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de corte

Sentido único concordante e sentido único
discordante - 2 níveis

2 - ae

ae = 0,02 D (max. valor recomendado por catálogo)

Ou, caso optasse por utilizar
diâmetros da ferramenta
diferentes, o valor de ae deveria
ser adimensionalizado utilizando:
- altura de crista
ou
- Ra previstas em fresamento de
superfícies planas

Hipóteses:
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o
acabamento:
3 níveis: ae - 0,12 mm / 0,10mm /
0,08mm

3 - aP

4 - fZ

Previsão de H ou Ra em superfícies planas
- 3 níveis: H= 0,60µm / 0,45µm / 0,30µm
- 3 níveis: Ra = 0,40µm / 0,30µm / 0,20µm
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis:
0,04D/0,045D/0,050D
Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)
Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D
Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096
[mm]

5 - Geometria da peça
(superfície toroidal) com
os parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de revolução
R1/R2
h - profundidade
6 - Diâmetro da fresa

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
7 - n ou velocidade de
corte
(não variar)
8 - Bias angle

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
Ângulos retos ou não - verificar a importância na
ajuda do MasterCAM.

Trajetória
FLOWLINE

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de corte

Zig-zag, sentido único concordante e sentido único
discordante - 3níveis
Segundo as 2 direções da malha da superfície- 2 níveis
ae = 0,02 D (max. valor recomendado por catálogo)

2 - Direção
3 - ae ou scallop height
Ou, caso optasse por utilizar
diâmetros da ferramenta
diferentes, o valor de ae
deveria ser
adimensionalizado
utilizando:
- altura de crista
ou
- Ra previstas em fresamento
de superfícies planas

Hipóteses:
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o acabamento:
3 níveis: ae - 0,12 mm / 0,10mm / 0,08mm

4 - fZ

Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)

Previsão de H ou Ra em superfícies planas
- 3 níveis: H= 0,60µm / 0,45µm / 0,30µm
- 3 níveis: Ra = 0,40µm / 0,30µm / 0,20µm

Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D

5 - aP

Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096 [mm]
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis:
0,04D/0,045D/0,050D

6 - geometria da peça
(superfície toroidal)
com os parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de revolução
R1/R2
h - profundidade
7 - Diâmetro da fresa

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
8 - n ou velocidade de
corte
(não variar)

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Trajetória
BLEND 2

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de corte

Sentido único concordante e sentido único
discordante - 2 níveis
Centrado ou descentrada na cavidade - 2 níveis
ae = 0,02 D (max. valor recomendado por
catálogo)

2 - Ponto de Referencia
3 - ae ou scallop height
Ou, caso optasse por utilizar
diâmetros da ferramenta
diferentes, o valor de ae deveria
ser adimensionalizado utilizando:
- altura de crista
ou
- Ra previstas em fresamento de
superfícies planas

4 - fZ

Hipóteses:
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o
acabamento:
3 níveis: ae - 0,12 mm / 0,10mm /
0,08mm
Previsão de H ou Ra em superfícies planas
- 3 níveis: H= 0,60µm / 0,45µm / 0,30µm
- 3 níveis: Ra = 0,40µm / 0,30µm / 0,20µm
Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)
Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D

5 - aP

Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096
[mm]
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis:
0,04D/0,045D/0,050D

6 - geometria da peça
(superfície toroidal) com
os parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de revolução
R1/R2
h - profundidade
7 - Diâmetro da fresa

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
8 - n ou velocidade de
corte
(não variar)

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Trajetória
BLEND 1

Fatores iniciais

Níveis de cada fator inicial

1 - Sentido de corte

Zig-zag, sentido único concordante e sentido único
discordante - 3níveis
ae = 0,02 D (max. valor recomendado por catálogo)

3 - ae ou scallop
height
Ou, caso optasse por
utilizar diâmetros da
ferramenta diferentes, o
valor de ae deveria ser
adimensionalizado
utilizando:
- altura de crista
ou
- Ra previstas em
fresamento de superfícies
planas

3 - aP

4 - fZ

Hipóteses:
Utilizando apenas a fresa de 6 mm para o acabamento:
3 níveis: ae - 0,12 mm / 0,10mm /
0,08mm
Previsão de H ou Ra em superfícies planas
- 3 níveis: H= 0,60µm / 0,45µm / 0,30µm
- 3 níveis: Ra = 0,40µm / 0,30µm / 0,20µm
Valores de catálogo:
0,05 D (plástico macio)
0,04 D (plástico duro)
Considerar 3 níveis:
0,04D/0,045D/0,050D
Valores de catálogo:
0,016 D (plástico macio)
0,015 D (plástico duro)
Usar 3 níveis:
0,015D / 0,0155D / 0,016D
Os 3 níveis na fresa de 6 mm: 0,090/0,093/0,096 [mm]

5 - geometria da peça
(superfície toroidal)
com os parâmetros:
R1 - raio da secção
R2 - raio de
revolução
R1/R2
h - profundidade
7 - Diâmetro da fresa

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.
8 - n ou velocidade
de corte
(não variar)

Semelhante ao considerado na trajetória Paralela.

Anexo 8 - Erros máximos estimados para a média de cada zona da cavidade tibial na peça-teste
dos parâmetros da rugosidade do Perfil R
Erro nos processos de leitura e de maquinagem (em simultâneo) replicando cada cavidade 2 vezes,
intervalo de confiança de 95%.
Célula
A2
B3
B2
B1
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E3
E2
E1
F2
Meio

Ra
12,0
8,7
12,3
13,0
13,4
7,5
10,7
8,9
21,0
11,9
8,9
10,3
8,9
13,7
10,6

Ry
12,6
15,8
15,6
14,6
11,9
20,8
13,2
14,8
20,1
13,4
13,9
11,7
12,1
7,7
17,1

± Erro máximo estimado por célula [%]
Rz
Rq
Rt
Rp
10,9
11,6
13,2
20,9
11,4
8,5
13,6
14,0
10,2
10,9
13,8
20,1
10,6
12,1
15,2
15,5
10,3
12,1
10,8
13,0
8,3
7,6
20,3
33,7
10,0
10,7
12,2
13,7
8,4
9,0
12,9
15,4
18,2
20,8
20,3
22,0
11,7
11,3
12,8
15,2
8,5
8,7
11,5
14,4
8,2
9,4
11,0
15,0
7,0
8,2
10,1
12,3
9,8
12,0
6,8
8,5
9,9
11,4
17,0
22,4

Rv
12,4
17,3
13,4
19,1
11,9
14,7
16,0
13,9
26,1
13,5
14,2
15,0
12,8
11,3
16,8

RSm
13,3
15,0
14,7
17,0
15,1
26,7
12,2
13,5
25,6
12,0
14,8
20,7
11,5
14,1
19,8

Erro no processo de leitura avaliando cada zona com um registo, intervalo de confiança de 95%.
Célula
A2
B3
B2
B1
C1
C2
C3
D1
D2
D3
E3
E2
E1
F2
Meio

Ra
16,1
8,4
9,5
12,2
11,3
13,0
9,2
16,7
30,8
11,0
20,6
15,3
10,0
19,5
9,1

Ry
14,7
18,0
10,0
20,7
8,1
36,0
15,4
15,2
35,4
16,0
16,4
21,9
13,6
20,5
21,8

± erro estimado por célula [%]
Rz
Rq
Rt
Rp
11,4
14,0
14,6
20,8
11,7
7,5
16,7
23,3
7,7
7,9
12,3
11,5
11,1
10,8
19,4
27,8
6,4
10,2
10,1
17,8
17,8
13,8
34,1
53,7
11,5
7,9
13,4
26,2
17,2
17,7
15,7
15,6
28,7
31,4
34,9
49,1
13,5
10,9
14,4
17,8
17,2
18,6
17,3
26,9
15,7
16,4
23,1
23,7
11,9
10,2
12,7
17,9
18,5
20,0
18,0
16,3
11,8
12,0
22,7
37,4

Rv
12,2
20,6
21,0
17,3
24,7
30,1
13,4
23,4
16,5
14,8
16,5
26,8
10,2
24,8
19,8

RSm
16,5
14,4
11,4
16,5
15,9
22,3
9,0
23,5
34,8
19,0
16,6
26,6
17,4
11,0
30,8

Nota: A escala de cores representada tem, para cada coluna, o valor máximo a vermelho e o valor mínimo a
verde.

Anexo 9 - Resultados dos ensaios experimentais - fase 1
Estratégia Flowline

níveis

Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Flowline
Fatores
ap [mm]
ae [mm]
0,24
0,08
0,27
0,10
0,30
0,12
0,24
0,10
0,27
0,12
0,30
0,08
0,24
0,12
0,27
0,08
0,30
0,10

Sentido
anti-horário
anti-horário
anti-horário
horário
horário
horário
zig-zag horário
zig-zag horário
zig-zag horário

fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
0,096
0,090
0,093
0,093
0,096
0,090

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valores médios para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Flowline
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,65
1,62
1,71
1,70
1,76
1,70
2,01
1,80
1,89

Ry
11,9
11,6
12,4
12,8
12,6
12,4
14,2
13,1
13,3

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
9,3
2,09
12,4
6,5
9,0
2,04
12,2
6,3
9,5
2,15
12,8
6,8
9,8
2,19
13,5
7,6
9,7
2,21
13,1
7,0
9,6
2,14
12,9
6,9
11,0
2,53
14,9
7,9
10,1
2,26
13,6
7,2
10,4
2,38
13,9
7,4

Rv
5,9
5,9
6,0
5,9
6,1
6,0
6,9
6,3
6,5

RSm
196,6
213,3
206,6
218,1
210,6
209,2
219,9
220,7
221,1

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Flowline
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra Teste 1

Ra Teste 2

S/R

σ [µm]

Média [µm]

1,655
1,629
1,692
1,714
1,788
1,687
2,054
1,766
1,875

1,646
1,620
1,722
1,694
1,735
1,709
1,963
1,831
1,901

-4,351
-4,214
-4,644
-4,630
-4,919
-4,599
-6,060
-5,098
-5,520

0,006
0,006
0,021
0,014
0,037
0,016
0,064
0,046
0,018

1,650
1,624
1,707
1,704
1,762
1,698
2,009
1,798
1,888

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão.
Tabela de resposta para médias
Nível Sentido
ap
1
1,660
1,788
2
1,721
1,728
3
1,898
1,764
Delta
0,238
0,060
Ordem
1
3
Tabela de Resposta para
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
0,01108
0,02247
0,04274
0,03166
1

ap
0,02828
0,02986
0,01815
0,01171
3

ae
1,715
1,739
1,826
0,110

fz
1,767
1,777
1,736
0,041
2
4
o desvio padrão
ae
0,02255
0,01281
0,04093
0,02813
2

fz
0,02051
0,02868
0,02711
0,00817
4

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível Sentido
ap
ae
fz
1
-4,403 -5,014 -4,683 -4,930
2
-4,716 -4,743 -4,788 -4,957
3
-5,559 -4,921 -5,207 -4,791
Delta
1,156
0,270
0,525
0,167
Ordem
1
3
2
4

Gráfico de efeitos principais para a estratégia Flowline.

Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da rugosidade
- estratégia Flowline.
Fator
sentido
aP
ae
fZ

Ra
1
3
2
4

Ry
1
3
2
4

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
1
1
1
1
2
3
2
2
3
2
3
3
4
4
4
4

Rv
1
3
2
4

RSm
1
4
2
3

Estratégia Radial
Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Radial.

níveis

Sentido
concordante
concordante
concordante
discordante
discordante
discordante
zigzag
zigzag
zigzag

ângulo
0,3⁰
0,4⁰
0,5⁰
0,3⁰
0,4⁰
0,5⁰
0,3⁰
0,4⁰
0,5⁰

Fatores
ap [mm]
0,24
0,27
0,30
0,27
0,30
0,24
0,30
0,24
0,27

fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
0,096
0,090
0,093
0,093
0,096
0,090

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade
para a estratégia Radial.
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,36
1,38
1,40
1,27
1,32
1,51
1,36
1,53
1,59

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
8,1
1,76
11,4
6,0
8,0
1,76
11,3
6,0
8,1
1,78
11,3
6,2
7,6
1,63
10,8
5,7
7,6
1,67
10,2
5,3
8,5
1,91
11,9
6,3
7,7
1,72
10,8
5,8
8,5
1,91
11,3
6,0
8,7
1,99
11,7
6,4

Ry
10,8
10,7
10,9
10,4
9,7
11,4
10,4
10,8
11,2

Rv
5,3
5,4
5,2
5,0
4,9
5,6
5,0
5,3
5,3

RSm
217,2
221,7
223,6
207,2
212,6
225,9
221,8
226,5
239,1

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Radial.
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra Teste 1

Ra Teste 2

S/R

σ [µm]

Média [µm]

1,533
1,435
1,424
1,315
1,395
1,495
1,391
1,639
1,678

1,193
1,332
1,370
1,229
1,239
1,530
1,335
1,423
1,503

-2,757
-2,824
-2,906
-2,094
-2,408
-3,595
-2,692
-3,721
-4,046

0,240
0,073
0,039
0,061
0,110
0,025
0,039
0,152
0,124

1,363
1,383
1,397
1,272
1,317
1,513
1,363
1,531
1,591

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e
para o desvio padrão - estratégia Radial.
Tabela de resposta para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
1,381
1,367
1,495
0,128
2

Ângulo
1,333
1,410
1,500
0,168
1

ap
1,469
1,415
1,359
0,110
3

fz
1,424
1,420
1,400
0,024
4

Tabela de Resposta para o desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
0,11714
0,06537
0,10504
0,05178
3

Ângulo
0,11337
0,11172
0,06246
0,05091
4

ap
0,13906
0,08587
0,06262
0,07645
2

fz
0,15792
0,04565
0,08399
0,11227
1

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível Sentido Ângulo
ap
fz
1
-2,829 -2,514 -3,358 -3,070
2
-2,699 -2,984 -2,988 -3,037
3
-3,486 -3,516 -2,668 -2,907
Delta
0,787
1,002
0,689
0,163
Ordem
2
1
3
4

Gráfico de efeitos principais para a estratégia Radial.

Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da rugosidade - estratégia Radial
Fator
sentido
ângulo
aP
fZ

Ra
2
1
3
4

Ry
3
1
2
4

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
3
3
3
3
1
1
2
1
2
2
1
2
4
4
4
4

Rv
4
2
1
3

RSm
2
1
4
3

Estratégia Constant Scallop
Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Constant Scallop
Fatores
ae [mm]
aP [mm]
0,08
0,24
0,10
0,27
0,12
0,30
0,08
0,27
0,10
0,30
0,12
0,24
0,08
0,30
0,10
0,24
0,12
0,27

níveis

Sentido
horário
horário
horário
anti-horário
anti-horário
anti-horário
horário e expande
horário e expande
horário e expande

fZ [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
0,096
0,090
0,093
0,093
0,096
0,090

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Constant Scallop
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,61
1,67
1,69
1,62
1,57
1,65
1,65
1,64
1,69

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
9,4
2,09
13,6
7,2
10,0
2,19
15,1
8,2
9,4
2,13
12,7
6,5
9,5
2,11
13,8
7,5
8,8
1,99
11,9
6,0
9,3
2,13
13,3
7,2
9,7
2,11
13,2
6,9
9,5
2,10
12,9
6,8
9,7
2,15
13,1
7,1

Ry
13,0
14,6
12,1
13,2
11,4
12,7
12,5
12,4
12,7

Rv
6,4
7,0
6,2
6,3
5,9
6,1
6,3
6,1
6,0

RSm
248,3
241,6
239,7
238,8
233,8
241,2
213,0
212,5
212,0

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Constant Scallop
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra Teste 1

Ra Teste 2

S/R

σ [µm]

Ra Média [µm]

1,695
1,709
1,735
1,581
1,606
1,784
1,695
1,644
1,727

1,533
1,639
1,639
1,654
1,528
1,521
1,612
1,643
1,653

-4,169
-4,476
-4,546
-4,178
-3,904
-4,389
-4,372
-4,315
-4,560

0,115
0,050
0,068
0,052
0,055
0,186
0,059
0,001
0,052

1,614
1,674
1,687
1,617
1,567
1,652
1,654
1,644
1,690

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão
- estratégia Constant Scallop
Tabela de resposta para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
1,658
1,612
1,662
0,050
1

ae
1,628
1,628
1,676
0,048
2

ap
1,637
1,660
1,636
0,024
4

fz
1,624
1,660
1,649
0,036
3

Tabela de Resposta para o desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
0,07770
0,09750
0,03732
0,06018
2

ae
0,07527
0,03504
0,10222
0,06718
1

ap
0,10057
0,05130
0,06065
0,04926
4

fz
0,07401
0,09821
0,04031
0,05790
3

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível Sentido
ae
ap
fz
1
-4,397 -4,240 -4,291 -4,211
2
-4,157 -4,232 -4,405 -4,412
3
-4,416 -4,498 -4,274 -4,346
Delta
0,259
0,266
0,131
0,201
Ordem
2
1
4
3

Gráfico de efeitos principais para a estratégia Constant Scallop

Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da rugosidade - estratégia Constant
Scallop
Fator
sentido
ae
aP
fZ

Ra
1
2
4
3

Ry
3
4
1
2

Rz
1
4
2
3

Parâmetros da rugosidade
Rq
Rt
Rp
3
3
3
4
4
4
1
1
1
2
2
2

Rv
1
4
3
2

RSm
1
3
2
4

Estratégia Blend 1
Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Blend 1
Fatores
ae [mm]
0,08
0,10
0,12
0,08
0,10
0,12
0,08
0,10
0,12

Níveis

Sentido
anti-horário
anti-horário
anti-horário
horário
horário
horário
zig-zag horário
zig-zag horário
zig-zag horário

aP [mm]
0,24
0,27
0,30
0,27
0,30
0,24
0,30
0,24
0,27

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

fz [mm/dente]
0,090
0,093
0,096
0,096
0,090
0,093
0,093
0,096
0,090

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Blend 1
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,34
1,24
1,29
1,34
1,39
1,26
1,19
1,32
1,35

Ry
9,5
10,0
9,7
9,9
10,0
9,6
8,9
9,4
8,9

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
7,6
1,68
9,9
4,8
7,4
1,60
10,5
5,7
7,6
1,64
10,2
5,4
7,5
1,68
10,3
5,3
7,9
1,75
10,4
5,2
7,3
1,60
10,1
5,2
6,8
1,50
9,3
5,0
7,3
1,64
9,8
5,2
7,3
1,66
9,3
4,8

Rv
5,1
4,8
4,8
5,0
5,2
4,9
4,3
4,6
4,5

RSm
197,0
201,5
194,7
207,8
200,0
206,9
205,0
214,2
205,1

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Blend 1
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra [µm]
Teste 1
1,359
1,256
1,273
1,341
1,383
1,266
1,190
1,285
1,352

Ra [µm]
Teste 2
1,312
1,229
1,306
1,335
1,396
1,258
1,199
1,349
1,343

S/R

σ [µm]

Média [µm]

-2,514
-1,886
-2,209
-2,528
-2,859
-2,019
-1,541
-2,394
-2,590

0,033
0,019
0,023
0,004
0,009
0,006
0,006
0,045
0,007

1,336
1,242
1,290
1,338
1,390
1,262
1,194
1,317
1,347

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão
- estratégia Blend 1
Tabela de resposta para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
1,289
1,330
1,286
0,044
2

ae
1,289
1,316
1,300
0,027
3

ap
1,305
1,309
1,291
0,018
4

fz
1,358
1,233
1,315
0,125
1

Tabela de Resposta para o desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Sentido
0,025063
0,006443
0,019249
0,018620
1

ae
0,014692
0,024199
0,011864
0,012335
4

ap
0,027891
0,009899
0,012964
0,017992
2

fz
0,016342
0,010214
0,024199
0,013985
3

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível Sentido
ae
ap
fz
1
-2,203 -2,195 -2,309 -2,654
2
-2,469 -2,380 -2,335 -1,816
3
-2,175 -2,273 -2,203 -2,377
Delta
0,294 0,185
0,131
0,839
Ordem
2
3
4
1

Gráfico de efeitos principais para a estratégia Blend 1

Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da rugosidade - estratégia Blend 1
Fator
sentido
ae
aP
fZ

Ra
2
3
4
1

Ry
1
2
4
3

Rz
1
3
4
2

Parâmetros da rugosidade
Rq
Rt
Rp
2
1
3
3
2
2
4
4
4
1
3
1

Rv
1
3
4
2

RSm
1
4
2
3

Estratégia Blend 2
Fatores e níveis para os ensaios codificados da estratégia Blend 2

Níveis

Fatores
Ensaio
codificado
Sentido
Ponto de referência
ae [mm]
fz [mm/dente]
espiral anti-horário
centrado
0,08
0,090
1
espiral anti-horário
Descentrado 1
0,10
0,093
2
espiral anti-horário
Descentrado 2
0,12
0,096
3
espiral horário
centrado
0,10
0,096
4
espiral horário
Descentrado 1
0,12
0,090
5
espiral horário
Descentrado 2
0,08
0,093
6
elíptico horário
centrado
0,12
0,093
7
elíptico horário
Descentrado 1
0,08
0,096
8
elíptico horário
Descentrado 2
0,10
0,090
9
Nota: o nível descentrado 1 (X1=0mm,Y1=6mm) e o nível descentrado 2 (X2=-4mm,Y2=6mm), distam do
+Xmm do centro na direção do eixo maior da elipse do contorno no sentido ascendente e +Ymm segundo o
eixo menor e sentido do lado direito.

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Blend 2
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,31
1,42
1,70
1,96
1,88
1,63
1,52
1,50
1,64

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
7,4
1,64
10,1
5,2
7,9
1,78
10,5
5,3
9,4
2,13
12,6
6,4
10,7
2,45
14,4
7,3
10,4
2,36
14,1
7,0
9,0
2,03
11,8
5,8
8,5
1,91
11,3
5,8
8,4
1,88
11,3
5,6
9,3
2,05
12,1
6,4

Ry
9,7
10,1
12,1
13,9
13,5
11,2
10,9
10,9
11,6

Rv
4,9
5,2
6,1
7,1
7,1
6,0
5,6
5,7
5,7

RSm
232,7
240,4
239,5
238,7
257,7
236,6
223,5
226,6
229,0

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Blend 2
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra Teste 1

Ra Teste 2

S/R

σ [µm]

Ra Média [µm]

1,327
1,409
1,694
1,948
1,907
1,645
1,532
1,493
1,676

1,291
1,430
1,703
1,968
1,856
1,613
1,515
1,505
1,599

-2,341
-3,042
-4,600
-5,837
-5,490
-4,240
-3,656
-3,518
-4,287

0,026
0,015
0,006
0,014
0,036
0,022
0,012
0,008
0,054

1,309
1,419
1,698
1,958
1,881
1,629
1,523
1,499
1,638

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão estratégia Blend 2
Tabela de resposta para médias
Nível

Sentido

Ponto de
referência

ae

fz

1
1,476
1,597 1,479 1,609
2
1,823
1,600 1,672 1,524
3
1,553
1,655 1,701 1,719
Delta
0,347
0,058 0,222 0,195
Ordem
1
4
2
3
Tabela de Resposta para o desvio padrão
Ponto de
Nível Sentido referência
ae
fz
1
0,015556 0,017128 0,018856 0,038734
2
0,024199 0,019799 0,027577 0,016263
3
0,024827 0,027656 0,018149 0,009585
Delta 0,009271 0,010528 0,009428 0,029149
Ordem
4
2
3
1

Tabela de Resposta para o Sinal/Ruído
Menor é melhor
Ponto de
Nível Sentido referência ae
fz
1
-3,327
2
-5,189
3
-3,820
Delta 1,862
Ordem
1

-3,945
-4,017
-4,375
0,431
4

-3,366
-4,389
-4,582
1,216
2

-4,039
-3,646
-4,652
1,006
3

Gráfico de efeitos principais para a estratégia Blend 2

Ordenação da importância dos fatores em cada parâmetro da rugosidade - estratégia Blend 2
Fator
sentido
ponto ref.
ae
fZ

Ra
1
4
2
3

Ry
1
4
2
3

Parâmetros da rugosidade
Rz
Rq
Rt
Rp
1
1
1
1
4
4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
3

Rv
1
4
3
2

RSm
1
2
3
4

Anexo 10 - Resultados dos ensaios experimentais - fase 2
Estratégia Blend 1

Níveis

Codificação dos ensaios para os ensaios da estratégia Blend 1
Fatores
fZ [mm/dente]
Sentido
0,086
horário
0,093
horário
0,100
horário
0,086
anti-horário
0,093
anti-horário
0,100
anti-horário
0,086
zig-zag
0,093
zig-zag
0,100
zig-zag

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Blend 1
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,37
1,41
1,41
1,33
1,33
1,28
1,35
1,26
1,24

Ry
9,1
9,1
9,4
9,8
8,8
8,4
8,9
8,4
8,2

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
7,5
1,70
9,5
4,7
7,7
1,75
9,4
4,6
7,7
1,75
9,7
4,8
7,4
1,68
10,2
4,8
7,3
1,65
9,2
4,5
7,1
1,59
8,8
4,2
7,5
1,68
9,4
4,6
7,0
1,56
8,8
4,3
6,9
1,55
8,6
4,3

Rv
4,8
4,8
4,9
5,4
4,8
4,6
4,9
4,4
4,3

RSm
205,7
213,9
220,9
200,6
207,9
204,4
208,6
194,3
196,6

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Blend 1
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
Teste 1 [µm]
1,357
1,390
1,399
1,314
1,345
1,275
1,358
1,253
1,244

Ra
Teste 2 [µm]
1,385
1,434
1,415
1,342
1,321
1,288
1,345
1,262
1,243

S/R
-2,740
-2,999
-2,967
-2,464
-2,496
-2,156
-2,616
-1,990
-1,892

σ
[µm]
0,020
0,031
0,012
0,019
0,017
0,009
0,010
0,006
0,000

Ra
Média [µm]
1,371
1,412
1,407
1,328
1,333
1,282
1,352
1,257
1,243

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão estratégia Blend 1
Tabela de Resposta
para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Fz
1,350
1,334
1,311
0,039
2

sentido
1,397
1,314
1,284
0,113
1

Tabela de Resposta para o
Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível
Fz sentido
1
-2,607
-2,902
2
-2,495
-2,372
3
-2,338
-2,166
Delta
0,269
0,736
Ordem
2
1

Tabela de Resposta para o
desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

Fz
0,016342
0,017835
0,007150
0,010685
2

sentido
0,020820
0,015164
0,005343
0,015478
1

Gráficos de Efeitos Principais para a estratégia Blend 1
a)

b)

c)

Gráficos de interação para a estratégia Blend 1

a)

b)

c)

Análise de variância para a regressão da média de Ra, com interações
- estratégia Blend 1
Fonte
GL
Regressão
5
Fz
1
sentido
2
Fz*sentido 2
Erro
3
Total
8

SS Seq
0,027983
0,002327
0,020400
0,005256
0,001943
0,029926

Resumo do Modelo
S
R2
0,0254473 93,51%

Contribuição
93,51%
7,78%
68,17%
17,56%
6,49%
100,00%

SQ (aj.)
0,027983
0,002327
0,004393
0,005256
0,001943

R2(aj)
PRESS
82,69% 0,0262263

QM (aj.)
0,005597
0,002327
0,002196
0,002628
0,000648

F
8,64
3,59
3,39
4,06

P
0,053
0,154
0,170
0,140

R2(pred)
12,36%

Equação da Regressão
sentido
horário
Ra = 1,155 + 2,60 Fz
anti-horário
Ra = 1,622 - 3,31 Fz
zig-zag horário Ra = 2,003 - 7,73 Fz

Análise de variância para a regressão da média de Ra, sem interações
- estratégia Blend 1
Fonte
Regressão
Fz
sentido
Erro
Total

GL
3
1
2
5
8

SS Seq
0,022727
0,002327
0,020400
0,007199
0,029926

Resumo do Modelo
S
R2
0,0379445 75,94%

Contribuição
75,94%
7,78%
68,17%
24,06%
100,00%

R2(aj)
61,51%

SQ (aj.)
0,022727
0,002327
0,020400
0,007199

QM (aj.)
0,007576
0,002327
0,010200
0,001440

F
5,26
1,62
7,08

P
0,053
0,260
0,035

R2(pred)
11,35%

PRESS
0,0265292

Equação da Regressão
sentido
horário
Ra = 1,658 - 2,81 Fz
anti-horário
Ra = 1,576 - 2,81 Fz
zig-zag_horário Ra = 1,546 - 2,81 Fz

Análise de variância para a regressão da média de Ra, sem interações e apenas com o fator sentido
- estratégia Blend 1
Fonte
Regressão
sentido
Erro
Total

GL
2
2
6
8

SS Seq
0,020400
0,020400
0,009526
0,029926

Resumo do Modelo
S
R2
0,0398458 68,17%

Contribuição
68,17%
68,17%
31,83%
100,00%

R2(aj)
57,56%

PRESS
0,0214338

Equação da Regressão
sentido
horário
anti-horário
zig-zag_horário

Ra = 1,3967
Ra = 1,3142
Ra = 1,2841

SQ (aj.) QM (aj.)
0,020400 0,010200
0,020400 0,010200
0,009526 0,001588

R2(pred)
28,38%

F
6,42
6,42

P
0,032
0,032

Estratégia Blend 2
Codificação dos ensaios para os ensaios da estratégia Blend 2

Níveis

ae [mm]
0,05
0,05
0,05
0,08
0,08
0,08
0,11
0,11
0,11

Fatores
Sentido
espiral anti-horário
espiral horário
elíptico horário
espiral anti-horário
espiral horário
elíptico horário
espiral anti-horário
espiral horário
elíptico horário

Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Valores médios obtidos para os vários parâmetros da rugosidade para a estratégia Blend 2
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra
1,25
1,27
1,20
1,35
1,38
1,39
1,47
1,55
1,52

Ry
8,6
8,6
8,0
8,9
9,6
9,5
9,6
10,1
9,9

Parâmetros da rugosidade [µm]
Rz
Rq
Rt
Rp
7,0
1,56
8,9
4,2
7,0
1,58
9,0
4,4
6,6
1,49
8,3
4,0
7,4
1,68
9,3
4,4
7,7
1,73
10,0
4,7
7,7
1,74
9,8
4,6
8,0
1,82
10,1
4,9
8,4
1,92
10,6
5,1
8,2
1,89
10,4
5,0

Rv
4,7
4,7
4,3
4,9
5,3
5,2
5,2
5,4
5,4

RSm
212,0
209,7
204,0
214,2
222,2
238,0
220,6
216,3
222,7

Valores médios obtidos para S/R, desvio padrão e Ra - estratégia Blend 2
Ensaio
codificado
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ra Teste 1
[µm]
1,250
1,278
1,197
1,354
1,374
1,392
1,474
1,596
1,527

Ra Teste 2 [µm]

S/R

σ [µm]

1,243
1,257
1,202
1,350
1,388
1,391
1,472
1,504
1,505

-1,915
-2,059
-1,579
-2,621
-2,803
-2,871
-3,364
-3,809
-3,614

0,005
0,014
0,003
0,003
0,010
0,000
0,002
0,065
0,016

Ra Média
[µm]
1,247
1,267
1,199
1,352
1,381
1,392
1,473
1,550
1,516

Tabelas de resposta, do parâmetro Ra, para as médias, a relação S/R e para o desvio padrão estratégia Blend 2
Tabela de Resposta
para médias
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

ae
1,238
1,375
1,513
0,275
1

sentido
1,369
1,357
1,399
0,042
2

Tabela de Resposta para o
Sinal/Ruído
Menor é melhor
Nível
ae sentido
1
-1,851
-2,688
2
-2,765
-2,633
3
-3,596
-2,890
Delta
1,745
0,257
Ordem
1
2

Tabela de Resposta para o
desvio padrão
Nível
1
2
3
Delta
Ordem

ae
0,007621
0,004243
0,027499
0,023256
2

sentido
0,006443
0,003221
0,029698
0,026477
1

Gráficos de efeitos principais para a estratégia Blend 2

Gráficos de interação para a estratégia Blend 2

Análise de variância para a regressão da média de Ra, com interações
- estratégia Blend 2
Fonte
GL
SS Seq Contribuição
Regressão
5 0,118387
98,89%
ae
1 0,113483
94,80%
Sentido
2 0,002826
2,36%
ae*Sentido 2 0,002078
1,74%
Erro
3 0,001323
1,11%
Total
8 0,119711
100,00%
Resumo do Modelo
S
R2
R2(aj)
PRESS
0,0210018 98,89%
97,05% 0,0178636

SQ (aj.)
0,118387
0,113483
0,001603
0,002078
0,001323

QM (aj.)
F
0,023677 53,68
0,113483 257,29
0,000801
1,82
0,001039
2,36
0,000441

P
0,004
0,001
0,304
0,243

R2(pred)
85,08%

Equação da Regressão
sentido
Elíptico horário
Espiral anti-horário
Espiral horário

Ra = 0,9468 + 5,278 ae
Ra = 1,0555 + 3,772 ae
Ra = 1,0231 + 4,703 ae

Análise de variância para a regressão da média de Ra, sem interações
- estratégia Blend 2
Fonte
Regressão
ae
Sentido
Erro
Total

GL
3
1
2
5
8

SS Seq
0,116310
0,113483
0,002826
0,003401
0,119711

Resumo do Modelo
S
R2
0,0260813 97,16%

Contribuição
97,16%
94,80%
2,36%
2,84%
100,00%

R2(aj)
PRESS
95,45% 0,0120610

SQ (aj.)
0,116310
0,113483
0,002826
0,003401

QM (aj.)
F
0,038770 56,99
0,113483 166,83
0,001413
2,08
0,000680

P
0,000
0,000
0,220

R2(pred)
89,92%

Equação da Regressão
Sentido
Elíptico horário
Espiral anti-horário
Espiral horário

Ra = 1,0023 + 4,584 ae
Ra = 0,9905 + 4,584 ae
Ra = 1,0326 + 4,584 ae

Análise de variância para a regressão da média de Ra, sem interações e apenas com o fator ae
- estratégia Blend 2
Fonte
Regressão
ae
Erro
Total

GL
1
1
7
8

SS Seq
0,113483
0,113483
0,006227
0,119711

Resumo do Modelo
S
R2
0,0298266 94,80%

Contribuição
94,80%
94,80%
5,20%
100,00%

R2(aj)
PRESS
94,05% 0,0113959

Equação da Regressão
Ra = 1,0085 + 4,584 ae

SQ (aj.) QM (aj.)
F
0,113483 0,113483 127,56
0,113483 0,113483 127,56
0,006227 0,000890

R2(pred)
90,48%

P
0,000
0,000

