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Resumo 
 

Estudaram-se dois novos revestimentos de DLC (Diamond-Like Carbon), a-C e N3FC, para apli-

cação em próteses articulares. Comparou-se o seu desempenho tribológico contra polietileno de ultra 

alto peso molecular, com o do aço, em condições lubrificadas, na presença e na ausência de albumi-

na, a proteína mais abundante nos fluidos biológicos.  

Caracterizaram-se os revestimentos utilizando diversas técnicas (microscopia óptica, microscopia 

de força atómica, difracção de raio-X, espectroscopia de Raman, determinação da ultramicrodureza e 

e da molhabilidade). Verificou-se que ambos são essencialmente amorfos, contendo maioritariamente 

ligações sp3, o que explica a sua elevada dureza. O N3FC, que apresenta um maior grau de cristali-

nidade, revelou-se mais hidrofílico. 

Investigou-se a adsorção da albumina às superfícies por elipsometria e utilizando uma microba-

lança de cristal de quartzo. Constatou-se que ambos os DLC’s adsorvem uma maior quantidade de 

proteína do que o aço, em especial o a-C. 

Os ensaios tribológicos, realizados num microtribómetro, não evidenciaram diferenças significati-

vas entre os dois revestimentos. Verificou-se que o desempenho do aço não melhora com a aplica-

ção dos DLC’s na sua superfície. A presença de albumina conduz a um maior atrito e desgaste abra-

sivo do polímero, com transferência de mesmo para as contrafaces, o que poderá estar relacionado 

com a desnaturação da proteína. Investigou-se o efeito da velocidade, mas os resultados não foram 

conclusivos. Estudou-se também o efeito da força aplicada, tendo-se observado que o coeficiente de 

atrito aumenta com a diminuição da força. Tal poderá dever-se ao facto da componente de adesão 

associada à força de atrito se tornar significativa para forças baixas. 

 

Palavras-chave: DLC, tribologia, adsorção de albumina, desgaste, atrito, UHMWPE  
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Abstract 
 

We studied two new DLC coatings (Diamond-Like Carbon), a-C and N3FC, for use in joint prosthe-

ses. We compared their tribological performance against ultra high molecular weight polyethylene, 

with the performance of steel, in lubricated conditions, in the presence and absence of albumin, the 

most abundant protein in biological fluids.  

We characterized the coatings using several techniques (optical microscopy, atomic force micro-

scopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, ultramicrohardness and wettability determinations). It 

was found that both are essentially amorphous, containing mainly sp3 bonds, which explains their high 

hardness. The N3FC, which presents a higher degree of crystallinity, was more hydrophilic.  

We investigated the adsorption of albumin to the surfaces by ellipsometry and using a quartz crystal 

microbalance. It was found that both DLC's adsorb a larger amount of protein than steel, especially the 

a-C. 

The tribological tests, performed in microtribometer, showed no significant differences between the 

two coatings. It was found that the performance of the steel does not improve with application of the 

DLC's on the surface. The presence of albumin leads to higher friction and abrasive wear of the poly-

mer, with transference of a layer to the counterface, which may be related with the protein desnatura-

tion. We investigated the effect of speed, but the results were not conclusive. The effect of the applied 

force was also studied and it has been observed that the friction coefficient increases with decreasing 

load. This may be due to the fact that the adhesion component associated with friction force becomes 

significant for low forces. 

  

Keywords: DLC, tribology, albumin adsorption, wear, friction, UHMWPE  
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Capítulo I      Introdução 

1.1. Biomateriais 
Os biomateriais podem ser naturais ou artificiais e caracterizam-se por poderem coexistir com os 

tecidos vivos sem lhes causarem danos inaceitáveis. 

As definições de biomaterial e de biocompatibilidade que reuniram o consenso de um maior núme-

ro de peritos foram enunciadas por David Williams em 1987 [1]: 

 

“Um biomaterial é um material não-viável utilizado em dispositivos médicos, projectado para inte-

ragir com sistemas biológicos. ” 

 

“Biocompatibilidade é a capacidade de um material, numa situação específica, desencadear uma 

resposta adequada no hospedeiro”. 

 

Numa definição mais actual os biomateriais são classificados como materiais de origem natural ou 

sintética que são utilizados para controlar, substituir ou complementar as funções dos tecidos vivos. 

No que diz respeito à biocompatibilidade, considera-se uma resposta adequada do hospedeiro a 

resistência à coagulação sanguínea, a resistência à colonização bacteriana e a ausência de compli-

cações de qualquer tipo para a saúde do doente.  

A implantação de biomateriais no corpo humano permite o restabelecimento das funções biológi-

cas e mecânicas, aumentando a qualidade de vida dos doentes, sendo os exemplos mais comuns 

descritos na tabela 1. No que diz respeito aos materiais utilizados, os mais relevantes são: 

 Polímeros - podem ser naturais como a celulose, o alginato de sódio, a borracha natural 

ou sintéticos como a borracha de silicone, o polietileno e o polipropileno; 

 Metais – aço inoxidável, platina, ligas Co-Cr-Mo, titânio e as suas ligas; 

 Cerâmicos – alumina, zicórnia, hidroxiapatite, fosfato tricálcico, carbonatos de cálcio e 

diversos vidros; 

 Compósitos – resultantes da mistura de alguns dos materiais anteriores; 

 Materiais híbridos – resultam da incorporação de células vivas e biomoléculas nos bioma-

teriais clássicos. 

No caso dos biomateriais que visam a substituição de um osso ou articulação, as principais preo-

cupações são as propriedades mecânicas e a biocompatibilidade. Por exemplo no caso de uma pró-

tese de anca, esta deverá ter propriedades mecânicas próximas das do osso e idealmente deverá 

apresentar uma resposta à carga idêntica à do osso. A escolha do material para o implante deverá ter 

em conta o ambiente in vivo, a corrosão, o atrito, o desgaste, a fixação do implante e posterior 

osteointegração. Neste tipo de implantes a biocompatibilidade envolve a compatibilidade da superfí-

cie, compatibilidade mecânica e osteocompatibilidade [2-5]. 
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 Tabela 1. Algumas aplicações de materiais sintéticos e materiais naturais modificados em medicina, adaptado de [3]. 

 
 

Os biomateriais utilizados para substituição óssea são geralmente classificados como bioinertes, 

biodegradáveis ou bioactivos. Os materiais bioinertes são não-tóxicos e biologicamente inactivos. A 

interface material/tecido não é química nem biologicamente aderente e existe um movimento relativo 

e um desenvolvimento progressivo de uma cápsula fibrosa não aderente tanto nos tecidos moles 

como nos tecidos duros. Os biomateriais degradáveis são aqueles que se degradam gradualmente ao 

longo de um período de tempo e são repostos por tecido natural. Os materiais bioactivos estão entre 

os bioinertes e os biodegradáveis, já que suscitam uma resposta biológica específica na interface 

osso/implante, o que resulta na formação de uma ligação entre os tecidos e o material [6]. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Aplicação  Tipo de Material 

Sistema Esquelético Articulações (anca, joelho) Titânio, liga Ti-Al-V, aço inoxidável, 

polietileno 

 Placa para fixação de fracturas Aço inoxidável, liga cobalto crómio 

 Cimento ósseo Polimetil-metacrilato 

 Reparação defeitos ósseos Hidroxiapatite 

 Tensões e ligamentos artificiais Teflon, Dacron 

 Implante dentário Titânio, liga Ti-Al-V, aço inoxidável, 

polietileno 

   

Sistema Cardiovascular Próteses para vasos sanguíneos Dacron, Teflon, poliuretano 

 Válvulas cardíacas Carbono 

 Cateteres Teflon, poliuretano 

   

Órgãos Coração artificial Poliuretano 

 Pele artificial Compósito de silicone e colagénio 

 Rim artificial (dialisador) Celulose 

 Máquina coração pulmão Borracha de silicone 

   

Sentidos Implante da Cóclea Eléctrodos de platina 

 Lentes de contacto Hidrogel, acrilato de silicone 
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1.2. Biotribologia 
A palavra tribologia deriva da palavra grega “tribos”, que significa atrito e fricção, sendo a tribologia 

o estudo do atrito, desgaste e lubrificação de superfícies a interagir em movimento. Em 1966, foi for-

malmente definida como a ciência e tecnologia das superfícies em contacto com movimento relativo. 

Deste modo, a tribologia pode estar relacionada com várias áreas da engenharia como a mecânica, a 

química dos lubrificantes, ciência dos materiais e engenharia biomédica. O termo biotribologia foi 

introduzido em 1973 por Dowson e Wright [7] para abranger “todos os aspectos de tribologia relacio-

nados com os sistemas biológicos” e um dos seus objectos de estudo mais importantes está relacio-

nado com os estudos da lubrificação natural das articulações e o design, manufactura e performance 

das várias formas de próteses que substituem articulações.  

Duas definições que têm de ser lembradas quando se define tribologia são as de atrito e desgaste. 

O movimento relativo de duas superfícies em contacto pode ser acompanhado por dois fenómenos 

dissipativos: dissipação de energia e dissipação de massa. O primeiro fenómeno deve-se ao atrito 

que se pode definir como sendo a resistência ao movimento relativo de dois corpos, causada pelas 

interacções na zona de contacto. O segundo fenómeno corresponde ao desgaste. O atrito e o des-

gaste estão relacionados já que a presença de desgaste implica atrito, mas o facto de haver atrito não 

implica necessariamente desgaste [8].  

Um método para reduzir o atrito, e frequentemente também o desgaste, é a lubrificação das super-

fícies. Como tal, o estudo da lubrificação é importante para compreender os mecanismos de atrito e 

desgaste. 

1.2.1. Contacto entre superfícies  

1.2.1.1. Atrito 
Sendo o atrito a resistência encontrada por um corpo quando se pretende mover sobre outro, é 

necessário definir o tipo de movimento entre os dois corpos. Podem considerar-se dois tipos de 

movimento relativo: deslizamento e rolamento. A distinção entre eles é simples, no entanto estes não 

são mutuamente exclusivos, já que o rolamento puro envolve quase sempre algum deslizamento. 

Tanto no rolamento como no deslizamento é necessária uma força tangencial FT para mover o corpo 

superior sobre a contraface estacionária (figura 1). 

 

   
a)                                             b)  

Figura 1. A força tangencial é necessária para provocar movimento por: a) rolamento, b) deslizamento [9]. 

FN 
FN 

FT 
FT 
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As primeiras leis sobre o atrito foram enunciadas por Leonardo Da Vinci em 1519, e foram redes-

cobertas por Guillaume Amontons em 1699: 

1. A força de atrito é directamente proporcional à força normal; 

2. A força de atrito é independente da área de contacto. 

 

Por vezes considera-se ainda uma terceira lei, atribuída a Coulomb: 

3. A força de atrito é independente da velocidade de deslizamento. 

 

A primeira e segunda leis ficaram conhecidas por leis de Amontons e a primeira lei permite definir 

coeficiente de atrito, 𝜇𝜇, que é o coeficiente de proporcionalidade entre a força de atrito (FT) e a força 

normal (FN): 

 𝜇𝜇 =
𝐹𝐹𝑇𝑇
𝐹𝐹𝑁𝑁

 (Eq.1)  

 

No que diz respeito à segunda lei, só viria a ser teoricamente fundamentada após os trabalhos 

sobre mecânica do contacto iniciados nas décadas de cinquenta por Bowden e Tabor entre outros. 

Paralelamente surgem também os primeiros trabalhos teóricos sobre desgaste [8-10] .  

 

1.2.1.2. Contacto elástico entre dois sólidos (Contacto Hertziano) 
A mecânica do contacto permite, por um lado, estabelecer relações entre o atrito e o desgaste, e 

por outro, os parâmetros dos sistemas tribológicos. Deste modo, a mecânica do contacto tornou-se 

um pré-requisito indispensável para a compreensão destes fenómenos. No presente trabalho só se 

abordará o modelo de contacto elástico entre dois sólidos, na medida em que foi o modelo utilizado 

para determinar as forças a aplicar na realização dos ensaios tribológicos.  

A primeira análise de contacto entre dois sólidos elásticos, com geometria definida por superfícies 

quadráticas, foi efectuada por Hertz em 1881, pelo que este modelo de contacto é denominado mode-

lo de Hertz. De acordo com Hertz, no contacto elástico entre uma esfera e um plano, a relação entre 

a força normal aplicada e a deformação sofrida pelo material é dada por: 

 𝐹𝐹𝑁𝑁 =
3
4
𝐸𝐸∗.𝑅𝑅1

2� . (𝑅𝑅 − 𝑑𝑑)3
2�  (Eq.2)  

Em que R é o raio de curvatura da esfera e R-d é o deslocamento máximo na zona de contacto (figura 

2).  
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Figura 2. Contacto elástico entre uma esfera e um plano [8]. 

E* é definido pela expressão: 

 𝐸𝐸∗ =
𝐸𝐸1.𝐸𝐸2

𝐸𝐸2. (1 − 𝜈𝜈1
2) + 𝐸𝐸1. (1 − 𝜈𝜈2

2) (Eq.3)  

 

Sendo Ei  e 𝜐𝜐𝑖𝑖  os módulos de Young e coeficientes de Poisson dos dois materiais em contacto, res-

pectivamente, a área de contacto circular de raio a entre a esfera e o plano é dada por: 

 𝐴𝐴 = 𝜋𝜋. 𝑎𝑎2 = 𝜋𝜋. �
3.𝐹𝐹𝑁𝑁 .𝑅𝑅

4𝐸𝐸∗
�

2
3�

 (Eq.4)  

 

Neste caso, em que a deformação é puramente elástica, a área de contacto é proporcional a 𝐹𝐹𝑁𝑁
2

3� . 

A tensão de compressão tem uma distribuição elíptica à superfície com o máximo no centro (x=0, 

z=0), dado por: 

 𝑝𝑝𝑚𝑚á𝑥𝑥 =
3.𝐹𝐹𝑁𝑁

2.𝜋𝜋. 𝑎𝑎2 = �
6.𝐹𝐹𝑁𝑁 .𝐸𝐸∗2

𝜋𝜋3.𝑅𝑅2 �
1

3�

 (Eq.5)  

No caso da tensão de compressão média, p0, esta é igual a 2/3 da tensão de compressão máxima 

[8, 9]. 

1.2.2. Lubrificação 
Quando superfícies secas de metais, polímeros e cerâmicos deslizam umas sobre as outras, os 

coeficientes de atrito, 𝜇𝜇, são tipicamente superiores a 0,5. Na maioria das situações, estes valores 

estão associados a forças de atrito muito elevadas e perdas de energia. Para reduzir o atrito e o des-

gaste para valores mais aceitáveis, nestas situações, utilizam-se lubrificantes.  

A função dos lubrificantes utilizados é a introdução de uma camada entre as superfícies em con-

tacto que reduz o atrito. Existem diferentes tipos de camadas lubrificantes que se podem associar aos 

seguintes tipos de lubrificação: 

• Lubrificação hidrostática – As superfícies em contacto são separadas por um filme líquido 

pressurizado por uma alimentação externa. A espessura do filme é maior do que as asperezas 

das superfícies pelo que estas não entram em contacto umas com as outras. 
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• Lubrificação hidrodinâmica – O filme que separa as duas superfícies em contacto é pressuri-

zado pela força de arrastamento viscoso do lubrificante. Também aqui, a espessura do filme é 

suficientemente grande para que as asperezas das superfícies não contactem.   

• Lubrificação elastohidrodinâmica – Por muito finos que sejam os filmes lubrificantes, geram-se 

pressões localizadas elevadas devido à compressão do filme que levam a um reforço da vis-

cosidade do líquido e a uma deformação elástica das superfícies. Ambos os efeitos ajudam a 

prevenir o contacto aspereza-aspereza entre as duas superfícies.   

• Lubrificação por camada limite – Ocorre quando há contacto aspereza-aspereza entre as 

superfícies deslizantes, mas as superfícies das asperezas estão cobertas por uma monoca-

mada de moléculas de lubrificante adsorvidas que diminui o cisalhamento. 

• Lubrificação sólida – Um filme sólido separa as superfícies. 

 

Dentro do mesmo sistema, o mecanismo de lubrificação pode mudar de acordo com a mudança 

das condições de deslizamento, como demonstrado na figura 3. 

Este gráfico, conhecido como curva de Stribeck, ilustra como varia o coeficiente de atrito em fun-

ção dos parâmetros do contacto incluídos no parâmetro de Sommerfeld, Z.  

 

  
 

Figura 3. Curva de Stribeck (esquerda) e diferentes regimes de lubrificação a ela associados (direita), adaptado de [11]. 

 

Descrição da curva de Stribeck: 

a) Lubrificação hidrodinâmica: Ocorre em condições de forças baixas e/ou velocidades elevadas. 

b) Lubrificação elastohidrodinâmica: Com o aumento da força ou a diminuição da velocidade, a 

distância de separação D diminui, este tipo de lubrificação ocorre no mínimo do coeficiente de 

atrito da curva de Stribeck.  

c) Lubrificação por camada limite: Para forças muito superiores ou velocidades mais baixas há 

um aumento do contacto sólido-sólido e um aumento do atrito. 

d) Camada limite deslocada: Para forças muito elevadas e velocidades baixas, há um grande 

contacto entre as superfícies e o atrito torna-se semelhante ao que ocorre a seco [11]. 

 

c) 

Camada limite deslocada 

 Camadas de molécu-

las de lubrificante 

 

Lubrificação por camada         

limite 
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              b) 
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O parâmetro de Sommerfeld, Z, é um número adimensional, e é dado por: 

  𝑧𝑧 =
𝜂𝜂𝜐𝜐𝜂𝜂
𝐹𝐹

 (Eq.6)  

onde 𝜂𝜂 é a viscosidade do lubrificante, 𝜐𝜐 a velocidade de deslizamento, r o raio da esfera e F a força 

normal na região de contacto. Com base no valor de 𝑧𝑧 e no valor do coeficiente de atrito podemos 

identificar o regime de lubrificação para o sistema estudado [12] . 

1.2.3. Desgaste 
O desgaste é definido como a perda progressiva de massa de uma substância que ocorre devido 

ao movimento relativo da superfície. A importância do desgaste não está apenas relacionada com 

uma diminuição das funções e com o custo da substituição de um componente, mas também com os 

efeitos adversos das partículas resultantes. No caso das próteses, estes efeitos não estão apenas 

relacionados com a diminuição do desempenho tribológico, mas também com os efeitos adversos 

que as partículas libertadas provocam na saúde do doente. 

São conhecidos cinco tipos de desgaste: 

1. Abrasivo – O desgaste dos materiais devido a partículas duras forçadas contra uma superfície 

mais macia.  

2. Adesivo – Os materiais do par tribológico apresentam dureza semelhante e alguma afinidade 

química, pelo que quando as asperezas contactam, ocorrem micro-uniões que podem ser 

suficientemente fortes para que, quando as superfícies se movem, a separação não ocorra 

pelas interfaces originais, resultando daí transferência de matéria de um corpo para o outro.  

3. Fadiga – Remoção de materiais resultante de variações cíclicas de tensão. 

4. Erosivo – A perda de material de uma superfície sólida resultante do movimento relativo em 

contacto com um fluido que contém partículas sólidas. 

5. Corrosivo – Processo em que ocorrem reacções químicas ou electroquímicas como o desgas-

te oxidativo. 

 

Estes tipos de desgaste podem ocorrer simultaneamente ou sequencialmente. Por exemplo, as 

partículas que podem ser produzidas como resultado do desgaste adesivo, podem actuar como ter-

ceiros corpos e causar desgaste abrasivo. A chave para minimizar o desgaste adesivo é, regra geral, 

a lubrificação [8, 13]. 

Existem três leis fundamentais para o desgaste: 

1. O volume desgastado aumenta quando a força normal aumenta;  

2. O desgaste aumenta quando a distância de deslizamento aumenta; 

3.O desgaste diminui quando a dureza do componente mais macio aumenta.  

 

Estas leis devem ser levadas em conta na escolha de materiais para as próteses que suportam 

cargas elevadas como é o caso das próteses de anca, de forma a evitar o desgaste das mesmas. 
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1.2.4.  Micro/nanotribologia 
O avanço das técnicas de determinação da topografia de superfícies, da adesão, do atrito e do 

desgaste e das propriedades mecânicas, à micro/nano escala, permitiu um desenvolvimento de 

novos campos da tribologia: microtribologia, nanotriblogia, tribologia molecular e tribologia à escala 

atómica. Na macrotribologia os ensaios são efectuados com componentes com uma massa relativa-

mente grande, em condições de cargas geralmente elevadas. Neste tipo de testes o desgaste é inevi-

tável. Na micro e nanotribologia, os ensaios são realizados em componentes com massas relativa-

mente pequenas, em condições de pequenas cargas [14]. Nesta situação o volume desgastado é 

reduzido e existe um maior controlo sobre as condições locais de contacto. Como tal, os estudos à 

micro-escala são um complemento da maior importância à informação que é retirada dos estudos 

macrotribológicos, permitindo compreender os fenómenos pontuais que estão na origem do desgaste 

generalizado. 

Quando se está numa escala muito pequena, as forças adesivas dominam em relação às forças 

exteriores. Quando dois pequenos objectos estão em contacto, as forças de Van der Waals, as forças 

electrostáticas e a tensão de superfície e as forças capilares, contribuem para a adesão dessas 

superfícies. Estas forças desempenham um papel muito importante quando se estuda o contacto 

entre dois materiais. Deste modo define-se adesão como resistência ao deslizamento que provem da 

interacção ao nível atómico entre os átomos das duas faces em contacto [11].  

De acordo com Zappone et al. [15], quando se têm duas superfícies em contacto adesivo, existe 

uma força de atrito finita quando não se aplica carga, e a lei de Amontons (equação 1) não é aplicá-

vel. Nestas situações, deverá considerar-se uma lei do tipo Coulomb, dada por: 

 𝐹𝐹𝑇𝑇 = 𝐹𝐹0 + 𝜇𝜇𝐹𝐹𝑁𝑁 (Eq.7)  

em que 𝐹𝐹0 é a componente adesiva do atrito, e 𝜇𝜇 o coeficiente de atrito dado por: 

 𝜇𝜇 =
𝑑𝑑𝐹𝐹𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐹𝐹𝑁𝑁

 (Eq.8)  

Assim podemos ter atrito principalmente dominado pela adesão para forças aplicadas muito baixas 

ou dominado pela força exterior aplicada, no caso desta ter valores de maior magnitude. 
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1.3. Próteses Articulares 

1.3.1. A prótese da anca 
Actualmente, devido ao aumento da esperança média de vida e ao facto de haver cada vez mais 

pessoas com excesso de peso, aumentou o número de casos em que as articulações têm de ser 

substituídas por implantes artificiais, principalmente na anca e no joelho e menos frequentemente nos 

discos vertebrais. Adicionalmente, doenças como a artrite reumatóide e a osteoartrite podem também 

levar à substituição das articulações [16]. 

A artroplastia da anca é actualmente a mais frequente, sendo realizadas entre 200 a 300 mil cirur-

gias por ano nos Estados Unidos e 600 mil na Europa, a maioria delas em doentes com mais de 60 

anos [17]. 

A articulação natural da anca é muito forte, podendo suportar até oito vezes o peso do corpo, e 

permite movimentos com uma velocidade de 0-40 mm/s [18], possuindo uma lubrificação natural 

excelente, pelo que se torna muito complicada a escolha dos materiais certos para a substituir. 

Nos implantes actuais são utilizados diferentes materiais, com as suas vantagens e desvantagens. 

Nas próteses de anca (figura 4), utiliza-se geralmente uma cabeça femoral de aço inoxidável 316L 

articulada contra polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) no acetábulo, embora materiais 

como a liga de Co-Cr, Ti6Al4V, zicórnia ou alumina também sejam por vezes utilizados para a cabeça 

femoral. 

 

Figura 4. Esquema representativo dos vários constituintes de uma prótese típica para a articulação da anca, adaptado de 

[18]. 

A cirurgia de substituição total da anca é normalmente um sucesso nos primeiros dez anos após o 

seu implante. No entanto, após dez a quinze anos é necessária uma nova cirurgia para substituir a 

prótese [3]. Assim, têm surgido cada vez mais trabalhos de investigação no sentido de aumentar a 

duração das próteses, evitando uma nova cirurgia. 

Haste femoral  

Acetábulo modular:  

-Suporte metálico  

-UHMWPE 

Cabeça femoral  
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1.3.2. Comportamento tribológico das próteses 
A causa mais comum de falha e diminuição do tempo de vida das próteses é a formação de partí-

culas provenientes do desgaste do UHMWPE do acetábulo, quando este desliza contra a bola metáli-

ca ou cerâmica que substitui a cabeça do fémur [16]. Os principais mecanismos de desgaste presen-

tes são o desgaste adesivo e o desgaste abrasivo (figura 5), sendo este último o que causa mais 

danos [18]. 

 A taxa média anual de desgaste do polímero ronda os 20-60 mm3/ano, principalmente sob a for-

ma de micropartículas que se libertam. Por ano geram-se há volta de 1010 -1011 partículas de polieti-

leno, o que corresponde a 50000 partículas por cada passo dado, diminuindo significativamente o 

tempo de vida dos implantes. O elevado número destas partículas, o seu tamanho e a sua capacida-

de de adsorver endotoxinas, podem induzir reacções inflamatórias provocando a reabsorção óssea 

(osteólise), o que pode levar à laxação asséptica do implante [19].  

 

  

Figura 5. Acetábulo demonstrando desgaste abrasivo 16 anos após o seu implante [18]. 

 

Quando se utiliza uma cabeça de fémur cerâmica, o desgaste do UHMWPE pode ser reduzido em 

50%, o que ainda assim implica um grande número de partículas libertadas. Ao utilizar-se metal com 

contraface de metal nas próteses de anca, as taxas de desgaste passam para a gama dos 1-5 

mm3/ano, originando-se partículas com um tamanho de 109 𝜇𝜇m. Neste caso existe ainda um proble-

ma adicional, já que aumenta a quantidade de iões metálicos no sangue, o que pode causar uma 

hipersensibilidade ao metal em causa. As próteses de cerâmica com contraface de cerâmica mostra-

ram ter o desgaste mais baixo, na ordem dos 0,05 mm3/ano [20]. No entanto, este tipo de próteses 

pode lascar, sendo libertados para o organismo milhões de detritos que não podem ser removidos 

cirurgicamente [19].  

Para evitar estes problemas da libertação de partículas pelos implantes artificiais, é conveniente 

optar-se pelo uso de materiais de revestimento duros, que tenham um atrito e desgaste muito baixos 

e sejam biocompatíveis. 
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1.3.3. O papel das proteínas adsorvidas no comportamento tribológico das 
próteses 

Nas condições fisiológicas, o líquido sinovial presente na cápsula articular, em combinação com a 

cartilagem articular (camada de cartilagem que reveste as superfícies ósseas articulares), é respon-

sável pelos baixos coeficientes de atrito nas articulações da anca [21, 22]. Quando se faz a substitui-

ção da articulação da anca - artroplastia, a membrana sinovial é reconstituída e os materiais artificiais 

são lubrificados por um líquido pseudo-sinovial, que se supõe ter uma composição semelhante à do 

líquido sinovial presente antes da cirurgia [23].  

A investigação da adsorção dos componentes do líquido sinovial em superfícies artificiais é assim 

de toda a importância para compreender os mecanismos de lubrificação que ocorrem nos implantes 

de anca artificiais. Contudo, o líquido sinovial tem uma composição muito complexa, consistindo 

numa solução electrolítica que contém lípidos, uma elevada concentração de hialuronato e diferentes 

proteínas, entre as quais a albumina.  

A adsorção de proteínas tem sido reconhecida como um factor importante para o processo de 

lubrificação. Resulta do contacto entre uma solução aquosa de proteína e uma fase imiscível (sólida, 

líquida ou gasosa), que conduz à acumulação espontânea das moléculas de proteína na interface 

gerada entre as duas fases [24]. Como a adsorção de proteínas em biomateriais se inicia antes de as 

células chegarem à superfície, as células vêem primeiro uma camada de proteína e não a superfície 

real do biomaterial. Deste modo, as células interagem principalmente com a camada de proteína e 

não com o biomaterial em si, o que terá grande influência na biocompatibilidade [3].  

1.3.3.1. Albumina  
A albumina é a proteína existente em maior quantidade no plasma sanguíneo, com uma concen-

tração aproximada de 3,5 – 5 g/dL [25]. No líquido sinovial a sua concentração é de cerca de um ter-

ço da sua concentração no sangue [3]. 

A albumina é constituída por uma sequência de 585 aminoácidos, o que lhe confere um peso 

molecular de aproximadamente 66 kDa [26] . A ideia de que a albumina na sua forma nativa é uma 

molécula em forma de coração é hoje consensual (figura 6). Rezwan et al. referem que a concentra-

ção superficial máxima que a monocamada de albumina adsorvida a uma superfície pode atingir é de 

2,23 mg/m2, no caso de se adsorver na posição side-on, ou 3,65 mm/m2 para a adsorção através do 

topo (end-on) [27]. Na figura 7 é possível ver um esquema relativo a estes dois modelos de adsorção. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Estrutura em forma de coração da albumina humana [28] . 
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Figura 7. Modelos de adsorção de albumina [29]. 

 

 É difícil que as moléculas se adsorvam de forma totalmente ordenada na superfície, pelo que 

nunca se obtém uma monocamada perfeita e uniforme, o que implica que a concentração superficial 

real será sempre inferior ao valor esperado teoricamente. Tal ocorre, já que a superfície não é sem-

pre uniforme, pelo que há locais preferidos para a adsorção.  

Trabalhos anteriores têm demonstrado que a presença de albumina no meio lubrificante utilizado 

para os ensaios tribológicos conduz a uma significativa melhoria do comportamento dos materiais 

protésicos. Em particular, nos sistemas mais comuns, constituídos por UHMWPE que desliza sobre 

contrafaces de alumina, aço inoxidável ou liga de CoCr, tem-se verificado que a presença de proteína 

no meio lubrificante conduz a uma significativa redução do atrito e do desgaste. Este efeito tem sido 

atribuído ao facto de a camada de proteína adsorvida a cada uma das superfícies do par tribológico 

impedir o contacto directo das superfícies, actuando como barreira à transferência de polímero ou 

como camada limite lubrificante (boundary layer lubricant) [12, 30].  

No entanto, os mecanismos de protecção originados pela presença de moléculas orgânicas em 

sistemas biotribológicos ainda não estão totalmente compreendidos. Já se verificou que realizando 

ensaios de desgaste à micro escala a albumina se revela um mau lubrificante, atribuindo-se esse 

facto à desnaturação da proteína, já que esta depois de desnaturada forma uma camada na interface 

que impede a lubrificação [31]. Vários autores referem que as diferenças entre os resultados encon-

trados se devem provavelmente aos mecanismos tribológicos complexos que são afectados por 

diversos factores, como a concentração de macromoléculas no lubrificante, o seu peso molecular e a 

sua reacção com outras macromoléculas. Além disso, as condições experimentais, tais como as for-

ças aplicadas e a velocidade utilizada nos ensaios de atrito também podem influenciar os resultados 

obtidos nas experiencias tribológicas in vitro.  
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1.3.4. A importância da molhabilidade dos materiais para o comportamento 
tribológico das próteses 

1.3.4.1. A teoria da molhabilidade 
Quando colocamos uma gota de líquido numa superfície sólida, o ângulo θ formado pela superfície 

sólida e pela tangente à superfície do líquido, num ponto da linha de contacto entre o sólido e o líqui-

do é designado ângulo de contacto. Há duas possibilidades: o líquido pode espalhar-se completa-

mente na superfície (ângulo de contacto θ=0º), ou pode estabelecer-se um ângulo de contacto bem 

definido. No segundo caso, forma-se uma linha tripla, entre o sólido, o líquido e o vapor, como se 

pode observar na figura 8. A posição de equilíbrio depende das forças associadas às três tensões 

interfaciais [32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação de Young é utilizada para descrever o equilíbrio das forças que actuam na linha tripla: 

 𝛾𝛾𝐿𝐿𝐿𝐿𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿 − 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿  (Eq.9)  

Nesta equação, 𝛾𝛾𝐿𝐿 é a tensão superficial do líquido em equilíbrio com o seu vapor, 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿  é a energia 

livre superficial do sólido em equilíbrio com o vapor do líquido e 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿  é a tensão interfacial entre o sólido 

e o líquido. 

A equação de Young apresenta algumas limitações, já que descreve o equilíbrio de forças para 

uma superfície sólida lisa, plana, homogénea e não deformável e as superfícies sólidas nem sempre 

são as ideais. No entanto, podem introduzir-se algumas correcções empíricas nesta equação, de 

modo a aproximá-la melhor às condições reais.  

No caso de a energia livre superficial do sólido em equilíbrio com o vapor do líquido ser superior à 

tensão interfacial entre o sólido e o líquido (𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿 > 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿), o lado direito da equação de Young será positi-

vo. Assim, 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 será positivo e o ângulo de contacto será inferior a 90º - nesse caso, diz-se que o 

líquido molha parcialmente o sólido. No caso de 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿 < 𝛾𝛾𝑆𝑆𝐿𝐿 , 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 será negativo e o ângulo de contacto 

é superior a 90º - o líquido não molha o sólido. Assim, a medida do ângulo de contacto permite classi-

ficar as superfícies quanto à sua molhabilidade: superfícies hidrofílicas (𝑐𝑐 < 90°) – figura 9 a) e super-

fícies hidrofóbicas (𝑐𝑐 >  90°) – figura 9 b) [33, 34]. 

Figura 8. Ângulo de contacto de equilíbrio entre um líquido e uma superfície sólida ideal. 
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Figura 9. a) Superfície hidrofílica; b) Superfície hidrofóbica [33]. 

 

1.3.4.2. Relação da molhabilidade com o comportamento tribológico das próteses  
As propriedades interfaciais dos biomateriais influenciam em larga medida o seu desempenho e 

determinam a resposta biológica por parte do organismo. Têm um papel fundamental nos processos 

de adesão das células biológicas assim como no comportamento tribológico das próteses [35].  

 A molhabilidade (hidrofobicidade/hidrofilicidade) das superfícies dos materiais dos implantes 

desempenha um papel fundamental na interacção entre a sua superfície e o meio biológico, já que 

favorece o processo de osteointegração e vai influenciar a estabilidade da camada de fluido que afec-

ta o atrito e o desgaste das superfícies articuladas na artroplastia total das articulações [4, 36].  

É importante que os materiais protésicos sejam “molhados” pelos fluidos biológicos, porque um 

material que é facilmente molhável permitirá a formação de uma camada lubrificante, reduzindo a 

fricção e o desconforto dos doentes [37].  

A determinação da variação ao longo do tempo do ângulo de contacto entre soluções aquosas de 

proteína e a superfície dos materiais, permite verificar a formação de uma camada de proteína adsor-

vida num dado substrato. Esta é evidenciada pela diminuição do ângulo de contacto ao longo do tem-

po [16] .  
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1.4. DLC 
O carbono é um dos elementos mais notáveis de toda a tabela periódica, existe em mais de 90% 

das substâncias químicas conhecidas e tem o maior número de alótropos. Os materiais sólidos à 

base de carbono apresentam propriedades excepcionais como a elevada dureza e condutividade 

térmica, assim como o diamante ou a maciez pouco comum e lubricidade como a grafite. Além des-

tes, o carbono é a base de outros alótropos como os nanotubos, os furelenos, o carbono branco, as 

Buckyballs e as nanofibras de carbono. 

Durante as últimas três décadas o carbono foi o elemento chave na síntese de revestimentos finos 

de diamante, principalmente os diamond-like carbon (DLC). A família dos revestimentos de DLC foi 

descoberta nos anos cinquenta por Schmellenmeier, mas foi nos anos oitenta que os investigadores 

se começaram a debruçar sobre eles e desde então tem sempre vindo a aumentar o número de 

publicações dedicadas aos filmes de DLC. 

Os DLC são filmes finos de carbono amorfo (a-C) ou de carbono amorfo hidrogenado (a-C:H) com 

uma elevada fracção de carbono com hibridação sp3. São geralmente preparados por um processo 

de deposição que envolve iões de elevada energia. A ligação C-C sp3 é metaestável em comparação 

com a sp2, a menos que esteja estabilizada por ligações C-H. Os vários tipos podem ser classificados 

de acordo com a sua fracção de carbono sp3 e hidrogénio (H).  

As propriedades dos DLC’s estão dependentes das suas quantidades de ligações sp2 (graphite-

like) e sp3 (diamond-like). O diagrama de fases para os vários filmes de DLC é apresentado na figura 

10Figura 10. 

 
Figura 10. Diagrama ternário para os vários filmes de DLC, de acordo com a sua quantidade de sp2, sp3 e hidrogénio, adapta-

do de [19].  

Existem também variantes de DLC que possuem outros elementos, como silício, metais, ou boro, 

azoto e flúor [19]. 
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1.4.1. Aplicações Biomédicas dos DLC’s 
Os DLC’s, em geral, são bem tolerados pelo corpo humano e possuem boas características tribo-

lógicas. Graças a esta combinação vantajosa de propriedades, procuraram desenvolver-se revesti-

mentos de DLC para aplicações biomédicas. Foi demonstrado que os revestimentos de DLC não 

provocam efeitos adversos nas células envolventes podendo ser considerados biocompatíveis, já que 

tal facto foi demonstrado em experiencias in vivo e in vitro. As superfícies de DLC têm também uma 

excelente hemocompatibilidade e implantes cardiovasculares, tais como válvulas cardíacas artificiais, 

bombas de sangue e stents já estão comercialmente disponíveis [38]. Quando um material revestido 

com DLC é implantado, tem-se a vantagem de este ter uma elevada durabilidade química in vivo [19]. 

Os diferentes estudos realizados com próteses revestidas com DLC (figura 11) demonstram que 

estes são capazes de reduzir o desgaste, de um modo mais ou menos independente do lubrificante 

utilizado, em implantes de suporte de carga, utilizando como contraface metais ou DLC’s .Em algu-

mas aplicações médicas como cateteres urinários e algumas partes de aparelhos dentários há melho-

ria do desempenho tribológico utilizando DLC’s [38].  

Contudo, quando se utiliza DLC’s contra polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE), na 

presença de fluidos corporais, parecem não se observar propriedades tribológicas tão boas como as 

que se obtêm ao ar. As experiências in vitro em que se utilizaram DLC’s, apresentam resultados mui-

to variados consoante a técnica utilizada (tribómetro utilizando ball-on-disk, simulador de joelho ou 

anca) e também variam conforme os diferentes lubrificantes utilizados e condições experimentais 

[19]. 

 

 

 
Figura 11. Revestimento de DLC numa cabeça de fémur de uma prótese de anca, [19]. 
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1.4.2.  Biotribologia dos DLC’s 
Desde que se soube que os revestimentos de DLC eram biocompatíveis e que tinham taxas de 

desgaste muito reduzidas em várias aplicações, começou a estudar-se in vitro a biotribologia dos 

revestimentos de DLC.  

Como já descrito na secção 1.3.2, a principal causa de falha dos implantes que consistem numa 

parte metálica contra UHMWPE, são as partículas de UHMWPE produzidas. Por exemplo, endure-

cendo a superfície de aço com um revestimento de DLC, este será protegido contra o desgaste e 

ataques corrosivos, mas no que diz respeito ao UHMWPE, pode ser necessária a acumulação de 

uma camada protectora de DLC transferido. Adicionalmente tem de se considerar a adsorção de bio-

moléculas lubrificantes pelo DLC, que pode ser diferente da adsorção de biomoléculas pelo aço, o 

que também influencia o comportamento tribológico. 

Na literatura são descritas diferentes montagens experimentais e ensaios com diferentes lubrifi-

cantes. Quando se utiliza água destilada ou lubrificantes aquosos, como cloreto de sódio em solução 

aquosa, consegue-se uma redução no desgaste do UHMWPE [19]. Quando se utilizam esferas de 

próteses revestidas com carbono amorfo tetraédrico, em solução aquosa de 1% wt de cloreto de 

sódio, com ball-on-disk e no simulador da articulação da anca conseguiu-se uma redução no desgas-

te do UHMWPE da contraface, num factor de 10-100, comparado com próteses não revestidas [39, 

40]. Verifica-se que utilizando um revestimento de DLC sobre cobalto-crómio e água destilada como 

lubrificante, consegue reduzir-se por um factor de 5 o desgaste do UHMWPE, utilizando um simulador 

de joelho [41]. Dong et al. [42] testaram diferentes revestimentos com ball-on-disk utilizando água 

destilada como lubrificante, e obteve-se uma diminuição no desgaste do UHMWPE com todos os 

revestimentos. No entanto, sob estas condições, uma superfície oxidada termicamente de Ti6Al4V 

teve uma performance 8 vezes superior a um revestimento de DLC. Utilizando revestimentos de DLC 

para cabeças de fémur de aço inoxidável com acetábulos de UHMWPE num simulador de articulação 

da anca, obteve-se uma diminuição de 6 vezes no desgaste do UHMWPE. A mesma taxa de desgas-

te foi obtida utilizando uma cabeça de fémur de zicórnia sob as mesmas condições [43]. 

No que diz respeito aos lubrificantes, já foram realizadas vários trabalhos experimentais com soro 

de plasma de bovino diluído. Saikko et al. [44] compararam o desgaste de acetábulos de UHMWPE 

contra esferas da prótese de anca de CoCr, alumina e CoCr revestidas com DLC, num simulador de 

anca biaxial na presença de plasma bovino diluído. Para as três combinações testadas obtiveram-se 

taxas de desgaste dos acetábulos de UHMWPE entre os 47 e os 57 mg/milhão de ciclos. No entanto, 

não foram observadas diferenças no desgaste quando se utilizaram revestimentos de DLC e todos os 

valores obtidos para o desgaste foram idênticos aos valores clínicos conhecidos para as esferas dos 

implantes de anca de CoCr e alumina. Affatato et al. [45] obtiveram resultados muito semelhantes. 

Cabeças de fémur feitas de aço inoxidável 316L, alumina, e ligas de CoCrMo e TiAlV revestidas com 

DLC foram testadas num simulador da articulação da anca utilizando plasma bovino como lubrificante 

e obtiveram-se taxas de desgaste dos acetábulos de UHMWPE de 25-37 mg/milhão de ciclos para 

todos os 4 materiais utilizados. 

De acordo com os resultados já descritos, pode verificar-se que dependendo da montagem expe-

rimental e lubrificante usado se obtêm resultados diferentes para o desgaste do UHMWPE contra o 
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DLC. Dependendo das condições experimentais o DLC pode conduzir à transferência de uma cama-

da protectora para a contraface, quando se utiliza água destilada como lubrificante ou solução aquosa 

de cloreto de sódio [46], o que pode explicar os baixos valores de desgaste que se obtiveram com 

estes lubrificantes. Nos casos em que se utilizou plasma bovino como lubrificante, as diferentes bio-

moléculas como a albumina adsorvidas à superfície poderão afectar os resultados tribológicos, e a 

camada de DLC transferido também pode ser influenciada pela composição biomolecular do lubrifi-

cante utilizado [47]. Nos simuladores de articulações, utilizando diferentes concentrações de proteí-

nas os resultados obtidos são diferentes. A mudança do estado conformacional das biomoléculas e a 

desnaturação térmica, que poderão ocorrer durante a adsorção e influenciam os resultados tribológi-

cos [47, 48]. A textura da superfície também pode afectar o desgaste do UHMWPE. Mesmo só alguns 

pequenos sulcos, que não são detectados por uma medida da rugosidade média, podem aumentar a 

taxa de desgaste do polímero por um factor de 30-70 [49] . 
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Capítulo II  Materiais e Técnicas Experimentais 

2.1. Materiais 
O aço utilizado nos ensaios tribológicos foi AISI 316L (Austenitic Stainless steel) da MediMet, Ale-

manha. A sua composição detalhada deste aço encontra-se no anexo A. Foram recortados pequenos 

quadrados de 1x1 cm2 de uma chapa com 1 mm de espessura. 

O silício utilizado tem a orientação <100>, uma espessura de 525±25 𝜇𝜇m e uma resistividade eléc-

trica de 5-10 Ωcm. Foram cortadas pequenas amostras de dimensões de aproximadamente 1x1 cm2. 

Utilizaram-se filmes de DLC (Dimond like carbon), depositados pela técnica de PECVD, sobre os 

substratos no Argonne National Laboratory em Argonne, nos Estados Unidos. Foram estudados dois 

diferentes DLC’s, a-C e N3FC (com tonalidade amarela e azul, respectivamente). Ambos foram depo-

sitados em três diferentes substratos: em silício, em aço 316L e ainda em cristais de quartzo para a 

utilização na microbalança de cristal de quartzo. Os DLC’s depositados em aço foram utilizados nos 

ensaios tribológicos e para a medida dos ângulos de contacto e os DLC’s depositados em silício 

foram utilizados na difracção de raio-X, na espectroscopia de Raman e na elipsometria, pois estas 

técnicas requerem melhores propriedades ópticas das superfícies. Nos ensaios de ultramicrodureza 

também se utilizaram os substratos depositados em silício. 

Os cristais de quartzo utilizados na microbalança foram lavados e secos seguindo o procedimento: 

1. Lavagem com uma solução aquosa 3% wt de SDS (dodecil sulfato de sódio). 

2. Várias lavagens com água destilada desionizada (banho no ultra-sons). 

3. Imersão em ácido sulfúrico durante 10 segundos. 

4. Várias lavagens com água destilada desionizada (banho no ultra-sons). 

5. Secagem com azoto gasoso.  

 

Os substratos de silício, aço e estes materiais revestidos com DLC’s, foram lavados e secos 

seguindo o procedimento: 

1. Lavagem com SDS (solução aquosa 3% wt). 

2. Várias lavagens com água destilada e desionizada (banho no ultra-sons). 

3. Secagem com azoto gasoso. 

4. Duas horas no forno de vácuo de modo a remover a humidade.   

 

Nos ensaios tribológicos utilizou-se polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) na forma 

de semi-esferas de 2,65mm de diâmetro produzidas a partir de UHMWPE em pó CHIRULEN® - Poly 

Hi Solidur, com o auxílio de uma prensa hidráulica a 180ºC. 

De modo a fixar as semi-esferas de UHMWPE ao parafuso do cantilever do nanotribómetro utili-

zou-se a cola Loctite 401, que se dissolve em acetona.  

Utilizou-se Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) da Sigma com a referência H8264. A HBSS é 

uma solução salina, com uma composição iónica semelhante à dos fluidos biológicos. A sua compo-

sição detalhada pode ser encontrada no Anexo B. 
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Prepararam-se as soluções de proteína das várias concentrações com albumina bovina – BSA 

(bovine serum albumin) da Serva, referência 11930, em HBSS. Crê-se que a albumina bovina é 

semelhante à humana [50], e é mais fácil de adquirir.  
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2.2. Métodos de caracterização de superfície  
Considera-se a superfície de um material a região de transição entre um material e o seu meio 

envolvente [51], difere da composição e estrutura média do material (bulk). 

A caracterização de uma superfície que se pretende que seja usada como biomaterial é muito 

importante, já que é esta que determina a resposta biológica, condicionada por diversos factores, tais 

como a interacção com as macromoléculas, como as proteínas, e com as células do ambiente que a 

rodeia [3]. 

No presente trabalho, para caracterizar a morfologia da superfície dos DLC’s, utilizou-se micros-

copia óptica e microscopia de força atómica. Na determinação da dureza dos revestimentos de DLC 

usou-se um ultramicrodurómetro. Para caracterizar a composição química da superfície utilizou-se 

difracção de raio-X e espectroscopia de Raman. De modo a determinar a molhabilidade das superfí-

cies foram determinados os respectivos ângulos de contacto.  

2.2.1.  Microscopia óptica 
A microscopia óptica é uma ferramenta muito útil na análise qualitativa e quantitativa de superfí-

cies. Num microscópio óptico, são utilizadas a luz visível e um conjunto de lentes para ampliar ima-

gens de pequenas amostras. Os microscópios ópticos actuais utilizam uma câmara CCD para exami-

nar a amostra e a imagem é mostrada directamente no ecrã de um computador. Para observar os 

revestimentos de DLC a-C e N3FC, utilizou-se um microscópio óptico da Veeco. 

2.2.2. Microscopia de Força Atómica 
A microscopia de força atómica (Atomic Force Microscopy – AFM) é uma técnica de microscopia 

de varrimento por sonda (SPM- Scanning Probe Microscopy). Esta permite estudar a estrutura topo-

gráfica 3D de uma superfície com uma elevada resolução. O AFM “sente” a superfície de uma amos-

tra com uma ponta afiada (tip) montada numa mola (cantilever).  

O AFM é constituído por três elementos principais representados na figura 12: um piezoeléctrico, 

que se move nas três direcções do espaço (x, y, z), a tip, que interactua com a amostra, e um sistema 

de detecção da posição do braço onde se encontra a tip (fotodetector). 

 
 

Figura 12. Elementos principais de um microscópio de força atómica, adaptado de [52].  

   tip 
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A tip tem um raio nominal de curvatura compreendido entre 5 e 10 nm, está presente na extremi-

dade do cantilever e efectua o varrimento sobre a superfície. Durante este varrimento, o cantilever vai 

deflectir alterando a sua posição inicial, devido às forças atractivas ou repulsivas que se estabelecem 

entre a tip e a amostra (forças de Van der Waals), ilustradas na figura 13. Essas deflexões induzidas 

no cantilever vão ser medidas através de um feixe laser que incide sobre a superfície espelhada do 

cantilever atrás da tip e é reflectido para um fotodetector. A força é depois calculada a partir dessa 

deflexão com base na lei de Hooke [53]. 

 

Figura 13. Variação das forças de Van der Waals com a distância da ponta em relação à amostra, adaptado de [53]. 

 

Existem três modos principais de obtenção de imagens de AFM: modo de contacto, modo de con-

tacto intermitente e modo de não contacto. O modo de contacto é um modo estático, já que não há 

oscilação do cantilever durante o varrimento. No modo de contacto intermitente e de não contacto há 

uma oscilação permanente do cantilever durante o varrimento, pelo que estes são classificados como 

modos dinâmicos [54].  

No modo de contacto, a tip é colocada a uma curta distância em relação à superfície, o que provo-

ca uma deflexão do braço devido às forças de repulsão presentes entre a tip e a superfície. Este é um 

modo de força constante, em que a tip está sempre a ser ajustada de modo a manter uma deflexão 

constante. Esta condição é obtida através de um sistema de realimentação ligado a um piezoeléctri-

co, que corrige a posição z da tip sempre que se verifica uma variação da deflexão em relação ao 

valor inicial no fotodetector. A variação de sinal dado pelo piezoeléctrico em função da posição (x, y) 

é convertida em dados topográficos. Este modo de imagem permite medir com elevada resolução a 

topografia da superfície e ainda outras características como a força lateral. 

Nos modos dinâmicos, o cantilever oscila continuamente sobre a superfície. Ao aproximar o canti-

lever da superfície a uma distância inferior a 10 nm, ocorre uma diminuição da amplitude de vibração 

provocada pela presença de um gradiente de forças atractivas originado pela superfície. Quando é 

estabelecida a nova amplitude de vibração, efectua-se o varrimento da superfície mantendo esse 

valor de amplitude constante. Tal é conseguido através de um sistema de realimentação idêntico ao 

Distância tip - amostra 

A tip está longe da superfície;  

não há deflexão 

A tip é “puxada” pela superfície – regime atractivo  

A tip está em contacto com 

a superfície – regime 

repulsivo 

    Força 



23 
 
 

do modo de contacto. Qualquer variação no valor da amplitude detectada pelo fotodetector faz com 

que o piezoeléctrico mova a amostra verticalmente até que se estabeleça novamente o valor da 

amplitude. As imagens topográficas são obtidas através dos deslocamentos verticais em cada ponto 

(x, y) [53].  

Na realização deste trabalho utilizou-se um AFM da Veeco, modelo CP-II e as imagens topográfi-

cas foram recolhidas utilizando o modo de contacto com uma tip de silício. 

 

2.2.2.1. Quantificação da rugosidade das superfícies 
Para estudar a topografia das superfícies, podem utilizar-se os dados recolhidos do AFM.  

Os parâmetros mais comuns utilizados para caracterizar a topografia de uma superfície são a 

rugosidade média, Ra, e o valor quadrático médio, Rq [11].  

O Ra determina-se a partir da média aritmética do desvio da altura da superfície em relação a uma 

linha média de todo o perfil. Essa linha média é definida de tal forma que as áreas do perfil traçadas 

abaixo e acima desta sejam idênticas. Formalmente, a rugosidade média é dada por: 

 𝑅𝑅𝑎𝑎 =
1
𝐿𝐿
� |𝑧𝑧|𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿𝐿

0
 (Eq.10)  

em que z é a altura da superfície acima a linha média a uma distância x da origem, e L é o compri-

mento total do perfil analisado.  

Rq é um parâmetro estatístico, correspondente ao valor quadrático médio da altura da superfície 

em relação a uma altura média e é definido como [9, 11]: 

 𝑅𝑅𝑞𝑞 = �
1
𝐿𝐿
� 𝑧𝑧2𝑑𝑑𝑥𝑥
𝐿𝐿

0
�

1/2

 (Eq.11)  

 

No presente trabalho, para a determinação da rugosidade das superfícies, obtiveram-se dez ima-

gens de AFM para cada amostra e depois traçaram-se cinco linhas de perfil em cada uma delas, 

obtendo o valor dos Ra’s a partir do software de análise de imagem do AFM. 
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2.2.3. Microscopia Electrónica de Varrimento (SEM) 
O SEM encontra-se entre as técnicas mais utilizadas na caracterização de superfícies. A sua reso-

lução aproxima-se de alguns nanómetros e os instrumentos podem operar a ampliações ajustáveis de 

10x a 300000x. O SEM não só fornece uma informação topográfica como também pode fornecer 

informação sobre a composição química da superfície, recorrendo à técnica de espectroscopia de 

dispersão electrónica (EDS), em geral acoplada.  

Num SEM típico, uma fonte de electrões é centrada num feixe com uma dimensão de aproxima-

damente 5 nm e uma energia que vai desde algumas centenas de eV até 50KeV e depois um sistema 

de bobines de deflexão varre o feixe de electrões sobre a amostra.  

Quando o feixe primário de electrões interage com um átomo da amostra, os electrões podem 

sofrer colisões inelásticas com os electrões das camadas exteriores desse átomo, que podem assim 

receber energia cinética suficiente para serem emitidos do átomo e se propagarem ao longo do mate-

rial. Estes são designados electrões secundários e constituem um dos sinais habitualmente utilizados 

em SEM. O sinal resultante da interacção do feixe com a amostra é utilizado para a reprodução da 

imagem num ecrã de tubo de CRT (Cathode Ray Tube). 

Os electrões retrodifundidos também são muito importantes em SEM. Estes são electrões do feixe 

incidente que ao penetrarem na amostra sofrem colisões elásticas de elevado ângulo com os átomos 

desta e são desviados para fora da amostra com uma energia praticamente igual à energia incidente. 

A probabilidade de ocorrerem estas colisões elásticas aumenta com o número atómico Z dos átomos 

da amostra. Assim, através da detecção dos electrões retrodifundidos é possível evidenciar na amos-

tra zonas com diferentes números atómicos, obtendo-se contraste químico, ou seja, quanto maior o Z, 

mais clara aparecerá a zona da amostra [55]. 

 No presente trabalho experimental utilizou-se o SEM Hitachi S2400, a operar com uma tensão de 

25 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 
 

2.2.4. Ultramicrodurezas 
Para determinar as durezas dos DLC’s, realizaram-se testes de ultramicroindentação. Num ensaio 

de indentação, um indentador, geralmente feito de diamante com uma dada geometria (piramidal, 

cónica ou esférica), é pressionado contra a superfície do material a ser testado. Um ciclo de indenta-

ção é composto por três fases. Numa primeira fase, o indentador é continuamente pressionado contra 

a superfície da amostra até atingir um dado valor de força. Na segunda fase, a amostra é mantida sob 

a influência dessa força por um curto período de tempo (10 ou 30 s). Finalmente, numa terceira fase, 

remove-se o indentador da superfície. A partir do registo da força vs profundidade de penetração 

pode-se calcular o valor da dureza do material, aplicando a fórmula [56]: 

 𝐷𝐷𝐷𝐷𝜂𝜂𝐷𝐷𝑧𝑧𝑎𝑎 (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎) =
𝐹𝐹𝑛𝑛𝑐𝑐𝜂𝜂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛  𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎

ℎ2 𝑥𝑥 24,5
𝑥𝑥 1000 (Eq.12)  

em que h é a profundidade da zona deformada durante a indentação.  

Neste trabalho utilizou-se um ultramicrodurómetro Berkovich indenter, aplicando uma força de 10 

mN durante 10 s. 
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2.2.5. Difracção de Raio X (XRD) 
A difracção de raio-X é uma técnica experimental muito importante que é utilizada para estudar a 

estrutura cristalina, a composição química e as propriedades físicas de materiais e filmes finos [55].  

Os raios-X são radiação electromagnética com energias típicas na gama dos 100 eV-100 KeV. 

Como o comprimento de onda dos raios-X é comparável ao tamanho dos átomos, estes são utiliza-

dos para determinar o arranjo estrutural dos átomos e moléculas de uma grande variedade de mate-

riais. Assim, na difracção de raio-X, um feixe de raio-X com um comprimento de onda de 0,7 a 2 Å, é 

colimado e direccionado para a amostra e os raios são difractados pelas fases cristalinas presentes 

na amostra de acordo com a lei de Bragg: 

 𝜆𝜆 = 2𝑑𝑑𝑐𝑐𝐷𝐷𝑛𝑛𝑐𝑐 (Eq.13)  

onde d é o espaço entre os planos atómicos da fase cristalina e 𝜆𝜆 é o comprimento de onda do raio-X 

(figura 14). A intensidade dos raios-X difractados é medida em função do ângulo 2𝑐𝑐 e da orientação 

da amostra. 

 

 
Figura 14. Ilustração da lei de Bragg [57]. 

O padrão de difracção obtido constitui uma impressão digital da amostra e é utilizado para identifi-

car as fases cristalinas presentes na amostra e para determinar as suas propriedades estruturais. [58-

60]. 

Os espectros de difracção de raio-X deste trabalho foram obtidos com um difractómetro D8 

Advance da Bruker, AXS 𝑐𝑐-2𝑐𝑐, CuKα, com l=1.5406 Å, operando o monocromador secundário com 

uma diferença de potencial de 40kV, a 30mA. A aquisição foi realizada entre 4 e 100º em 2𝑐𝑐, com um 

incremento angular de 0,01º durante um tempo total de 18h 40min.  
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2.2.6.  Espectroscopia de Raman 
A espectroscopia de Raman é uma técnica de espectroscopia vibracional que permite obter infor-

mação química e estrutural sobre um material, permitindo a sua identificação. Esta técnica permite 

determinar as ligações presentes nas moléculas constituintes de um material, seja ele sólido, líquido 

ou gasoso, transparente ou opaco, cristalino ou amorfo [61]. 

Quando a luz incide sobre a matéria, os fotões que a compõem podem ser absorvidos, dispersos 

ou podem até mesmo não interagir com o material, atravessando-o. Nesta técnica, a caracterização 

do material é conseguida através da dispersão inelástica de luz monocromática: um fotão colide com 

a matéria e outro é disperso com energia ligeiramente diferente. O processo de dispersão resulta em 

ganho ou perda de energia, sendo a frequência da luz dispersa diferente da frequência da luz inciden-

te. No entanto, a dispersão de Raman é um fenómeno muito pouco intenso já que apenas um fotão 

em cada 106-108 sofre este tipo de interacção.  

A espectroscopia de Raman utiliza uma radiação com energia superior à necessária para fazer 

transitar uma molécula do seu estado de energia mais baixo para um nível vibracional superior. Na 

realidade, a transição entre níveis vibracionais não é directa. A luz ao interagir com a molécula polari-

za a nuvem electrónica em torno do núcleo criando um estado de energia de curta duração. Como 

esse estado não é estável, o fotão é rapidamente reirradiado, fazendo com que a molécula baixe o 

seu estado de energia para um outro estado vibracional. Quando o estado vibracional final é superior 

ao inicial tem-se uma dispersão de Stokes, e caso contrário uma dispersão anti-Stokes. O fenómeno 

de dispersão anti-Stokes só ocorre quando existem moléculas num estado de energia superior ao de 

menor energia, como é o caso do estado de energia n representado na figura 15, sendo por esse 

motivo, um fenómeno mais raro do que a dispersão de Stokes. No entanto, devido à existência de 

energia térmica, algumas moléculas poderão estar num estado de energia vibracional mais elevado. 

A grande maioria dos fotões que são dispersos, fazem-no sem perda de energia (no caso das molé-

culas este fenómeno denomina-se dispersão de Rayleigh), sendo este o fenómeno dominante. Na 

figura 15 representam-se os processos de dispersão descritos. 

 
Figura 15. Diagrama dos processos de dispersão de Raman e Rayleigh [62] . 
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O número de vibrações que uma molécula pode apresentar depende do seu número de átomos e 

da sua geometria. Para uma molécula de N átomos, o número de vibrações possíveis é de 3N-5 para 

moléculas lineares e 3N-6 para moléculas não-lineares. 

Existem dois tipos principais de vibrações moleculares: extensões e deformações. As extensões 

dividem-se em dois sub-tipos, simétricas e assimétricas, e caracterizam-se pelo facto de provocarem 

uma variação no comprimento de ligações entre dois átomos. No que diz respeito às deformações, 

estas relacionam-se com variações dos ângulos das ligações das moléculas. De um modo geral, as 

vibrações associadas a deformações ocorrem a valores de energia mais baixos no espectro de 

Raman, enquanto as vibrações associadas a extensões aparecem a energias superiores. 

Com o auxilio de um polarizador e de um detector e medindo as intensidades dos picos de Raman 

originados pela dispersão da luz orientada segundo as direcções perpendiculares (HV) ou paralelas 

(HH) às da radiação incidente, o que permite identificar quais são as bandas que apresentam modos 

de vibração totalmente simétricos. De uma forma geral, as bandas associadas a vibrações simétricas 

são muito mais intensas quando medidas numa configuração HH do que numa configuração HV. Os 

três tipos de vibrações estão ilustrados para as moléculas de H2O e CO2 na figura 16. Estes são 

denominados modos normais de vibração [63]. 

 
Figura 16. Três modos de vibração para as moléculas de H2O e CO2, adaptado de [62]. 

Tem de se ter em atenção que nem todas as vibrações moleculares são activas em Raman, pois 

tem de ocorrer uma variação de polarizabilidade da nuvem electrónica em torno da molécula para que 

exista dispersão de Raman. As vibrações simétricas são as que apresentam maior dispersão, pois 

são aquelas que provocam uma maior variação de polarizabilidade. Da mesma forma, a dispersão de 

Raman será tanto mais intensa quanto maior for a capacidade de distorção da nuvem electrónica da 

molécula, quando esta está sujeita a um campo externo, E, sendo a polarizabilidade α dada por: 

 𝛼𝛼 =
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑
𝐸𝐸

 (Eq.14)  

onde  𝜇𝜇𝑖𝑖𝑛𝑛𝑑𝑑  é o dipolo induzido pelo campo eléctrico do fotão incidente E. 

Considerando as ligações entre átomos segundo o modelo de massas ligadas por molas, pode-se 

relacionar a frequência de vibração, 𝜐𝜐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣 , com a constante de força da ligação, k, e a massa dos áto-

mos envolvidos de acordo com a lei de Hooke, que é dada por: 

  Extensão simétrica     Flexão ou deformação       Extensão assimétrica 

H2O 
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 𝜐𝜐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣 =
1

2𝜋𝜋𝑐𝑐
�
𝑘𝑘
𝜇𝜇

 (Eq.15)  

 

onde c é a velocidade da luz e k é a constante de força da ligação entre dois átomos e 𝜇𝜇 é a massa 

reduzida desses dois átomos, que é dada por: 

 𝜇𝜇 =
𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀𝐵𝐵

𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝑀𝑀𝐵𝐵
 (Eq.16)  

em que  𝑀𝑀𝐴𝐴  𝐷𝐷 𝑀𝑀𝐵𝐵 são as massas dos dois átomos A e B, respectivamente. Desta forma, a frequência 

de vibração de uma ligação 𝜐𝜐𝑣𝑣𝑖𝑖𝑣𝑣  é tanto maior quanto maior for a constante de força da ligação e 

quanto menores forem as massas dos átomos envolvidos na ligação. 

Na espectroscopia de Raman de ressonância o comprimento de onda de excitação corresponde a 

uma transição electrónica da molécula ou cristal, pelo que os modos vibracionais associados com o 

estado electrónico excitado são reforçados. Este tipo de espectroscopia de Raman é também útil para 

associar modos normais com os seus deslocamentos de frequência [62]. 

Os espectros de Raman do presente trabalho foram obtidos utilizando um espectrómetro de 

Raman Jobin Yvon U1000, a operar com um comprimento de onda de excitação de 413 nm, com um 

laser com uma potência de 11 mW e 20 segundos de tempo de acumulação, sendo cada espectro 

obtido, o resultado de uma média de quatro locais da amostra. 
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2.2.7. Determinação de ângulos de contacto 
A medida de ângulos de contacto é muito importante para entender as propriedades da superfície 

dos materiais - adesão, molhabilidade e energia livre superficial do sólido. Existem vários métodos 

para o determinar, sendo o mais simples e o utilizado neste trabalho: o método da gota séssil. 

A determinação de ângulos de contacto pelo método da gota séssil consiste na deposição de uma 

gota de líquido sobre a superfície do substrato sólido, colocado na horizontal, determinando-se direc-

ta ou indirectamente o ângulo de contacto entre as duas fases.  

No presente trabalho a determinação dos ângulos de contacto fez-se por um método indirecto, 

com base na equação de Laplace (ou equação fundamental da capilaridade), que relaciona a forma 

da gota com a tensão superficial do líquido: 

 ∆𝑝𝑝 = 𝛾𝛾𝐿𝐿𝐿𝐿 �
1
𝑅𝑅1

+
1
𝑅𝑅2
� (Eq.17)  

Nesta equação, ∆𝑝𝑝 é a diferença de pressão ao longo da interface gás/líquido, sendo R1 e R2 os dois 

raios de curvatura da interface [32]. 

O ajuste teórico de uma curva de Laplace ao perfil de uma gota séssil observada experimental-

mente permite a determinação analítica do ângulo de contacto. Neste trabalho esse ajuste foi efec-

tuado por um software implementado em MATLAB® com base nos procedimentos numéricos da 

metodologia ADSA (Axisymmetric Drop Shape Analysis), mais especificamente ADSA-P (ADSA-

Profile), desenvolvida por Neumann e colaboradores [64, 65]. Este algoritmo pretende minimizar o 

desvio entre uma curva Laplaciana teórica e uma série de pontos arbitrários pertencentes ao perfil da 

gota, determinados através de uma técnica de digitalização automática, usando o método dos acrés-

cimos finitos conjugado com o método de Newton-Raphson.  

Neste trabalho utilizou-se o equipamento experimental representado esquematicamente na figura 

17. Recorreu-se a uma microseringa para depositar uma gota de líquido sobre o substrato, que se 

colocou numa câmara fechada e saturada com água a de modo a minimizar a evaporação das gotas. 

As janelas da câmara são de quartzo, a fim de evitar a distorção óptica e são atravessadas por uma 

luz proveniente de uma fonte com um filtro difusor que garante a uniformização da luminosidade e 

evita o aquecimento da gota. A imagem é adquirida por uma câmara de vídeo (JVC Colour) montada 

num microscópio Wild M3Z e ligada a um digitalizador de imagens da SunMicrosystems, sendo as 

imagens registadas em função do tempo pretendido. As medições foram efectuadas à temperatura 

ambiente. 

 
Figura 17. Esquema experimental para a medição de ângulos de contacto [52]. 
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2.3. Métodos analíticos de medida de adsorção da proteína 
A tendência das proteínas para se acumularem nas interfaces sólido-líquido, não é apenas deter-

minada pelas propriedades das proteínas e do substrato, mas também pela natureza do solvente, 

pela presença de outros solutos, pH da solução, carga dos iões presentes e temperatura. Seja qual 

for o mecanismo, a uma temperatura constante T e a uma pressão p, a adsorção ocorre esponta-

neamente se a energia de Gibbs G, do sistema diminuir: 

 ∆𝐺𝐺𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 = ∆𝐻𝐻𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 − 𝑇𝑇∆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 < 0 (Eq.18)  

Em que H e S são a entalpia e a entropia do sistema e ∆𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐  a mudança provocada pelo processo de 

adsorção. Quanto mais negativo o valor de ∆𝐺𝐺𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐 , maior a afinidade para a adsorção [32]. 

A adsorção de proteínas compreende vários aspectos: cinética, tipo de ligação, quantidade adsor-

vida, estrutura da camada adsorvida e moléculas envolvidas. O processo de adsorção envolve várias 

etapas: transporte ao longo da superfície adsorvente, deposição na superfície, relaxação da molécula 

adsorvida. No processo de desadsorção tem-se: separação da superfície, transporte, possível rees-

truturação da proteína adsorvida [24]. Na origem das interacções entre os vários componentes do 

sistema podem estar vários tipos de interacções: forças de van der Waals, pontes de hidrogénio, for-

ças de Coulomb, e interacção hidrofóbica entre a proteína e a superfície adsorvente [66]. 

A variação da quantidade adsorvida com a concentração de equilíbrio da solução de proteína, a 

uma temperatura escolhida, é denominada isotérmica de adsorção. A isotérmica de Langmuir é o 

modelo físico mais simples para a descrição da adsorção, baseada em suposições: 

1. O processo de adsorção é reversível. 

2. As entidades adsorvidas não têm mobilidade nesta após adsorção. 

3. A adsorção não vai além da monocamada. 

4. Todos os locais são equivalentes e a superfície é uniforme. 

5. A capacidade de uma molécula para a adsorção é independente da ocupação dos locais vizi-

nhos (não existem interacções entre as moléculas adsorvidas).  

No equilíbrio, as taxas de adsorção e desadsorção não variam e a isotérmica de Langmuir é dada 

por: 

 Γ =
Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥𝐾𝐾𝐿𝐿𝐶𝐶
1 + 𝐾𝐾𝐿𝐿𝐶𝐶

 (Eq.19)  

em que  Γ corresponde à quantidade de proteína adsorvida por unidade de área do adsorvente, 𝐶𝐶 à 

concentração de equilíbrio da proteína em solução e 𝐾𝐾𝐿𝐿  a uma constante de equilíbrio que reflecte a 

afinidade da proteína para os sítios de adsorção (𝐾𝐾𝐿𝐿 = 𝑘𝑘1/𝑘𝑘2, i.e., a razão entre as constantes de 

adsorção e desadsorção).  

A isotérmica de Langmuir apresenta uma assímptota horizontal para a quantidade adsorvida, Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥 , 

quando a concentração da solução tende para infinito. 

A determinação experimental dos parâmetros Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥  e K𝐿𝐿  é obtida a partir da linearização da 

expressão da isotérmica de Langmuir, representando C/ Γ em função de C. A partir do declive da 

recta obtém-se o valor de Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥  e a partir da ordenada na origem, obtém-se o valor de K𝐿𝐿 : 



32 
 
 

 
𝐶𝐶
Γ

=
1

𝐾𝐾𝐿𝐿Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥
+

1
Γ𝑚𝑚á𝑥𝑥

𝐶𝐶 (Eq.20)  

A energia livre de Gibbs padrão da adsorção em meio aquoso,∆𝐺𝐺𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐0 , relaciona-se com a constante 

K𝐿𝐿  através de [67]: 

 ∆𝐺𝐺𝑎𝑎𝑑𝑑𝑐𝑐0 = −𝑅𝑅𝑇𝑇 ln(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑣𝑣 𝐾𝐾𝐿𝐿) (Eq.21)  

Onde R é a constante universal dos gases perfeitos, T a temperatura absoluta e 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑣𝑣  a concentração 

molar do solvente, que neste caso se considerou a concentração da água (55,5 mol/dm3). 

Embora por vezes nem todos os pressupostos subjacentes à isotérmica de Langmuir se verifi-

quem nos estudos de adsorção de proteína (é frequente o processo ser irreversível ou não haver 

equivalência de locais de adsorção), a utilização deste modelo é bastante frequente, fornecendo 

informação útil sobre a adsorção de proteína [68]. 

Quando a superfície é heterogénea existe outro modelo mais adequado, expresso pela isotérmica 

de Freundlich que é definida por: 

 Γ = 𝐾𝐾𝐹𝐹𝑐𝑐𝑛𝑛  (Eq.22)  

Em que 𝐾𝐾𝐹𝐹 e 𝑛𝑛 são parâmetros que se podem obter por linearização representando ln(Γ) em função 

de ln(c). A partir do declive da recta obtém-se o valor de 𝑛𝑛𝐹𝐹 e a partir da ordenada na origem obtém-

se o valor de 𝐾𝐾𝐹𝐹: 

 ln(Γ) = ln(𝐾𝐾𝐹𝐹) +
1
𝑛𝑛

ln(𝐶𝐶) (Eq.23)  

A expressão de Freundlich, ao contrário da de Langmuir, não possui nenhuma assímptota, pelo 

que na isotérmica, não existe nenhum patamar a concentração elevada. O modelo de Freundlich não 

contempla a hipótese de a adsorção se limitar a uma monocamada [69, 70]. 

As expressões aqui apresentadas aplicam-se à adsorção de uma só espécie, o que é válido no 

caso do presente trabalho, já que se está na presença de adsorção apenas de BSA. Embora existam 

ainda outras isotérmicas que poderiam ser aplicadas neste caso específico, tal não será feito neste 

trabalho.  

Os métodos analíticos de medida de adsorção permitem acompanhar a adsorção em tempo real. 

Desta forma, para além dos parâmetros de equilíbrio, pode estudar-se a cinética de adsorção.  

Os principais métodos analíticos de medida de adsorção de macromoléculas a superfícies sólidas 

são a QCM-D (microbalança de cristal de quartzo com dissipação), elipsometria, SPR (Surface Plas-

mon Resonance) e OWLS (Optical Waveguide Light mode Spectroscopy). Neste caso utilizou-se a 

QCM-D e a elipsometria. 

 

 



33 
 
 

2.3.1. QCM-D 
A microbalança de cristal de quartzo é uma técnica simples e de elevada resolução, baseada no 

efeito piezoeléctrico. A aplicação de forças mecânicas na superfície de um material piezoeléctrico 

origina o aparecimento de cargas eléctricas, mas também se verifica o efeito inverso, ou seja, a 

deformação mecânica por aplicação de carga eléctrica. Em 1889, Rayleigh mostrou que a frequência 

de ressonância do cristal de quartzo é modificada alterando a sua inércia.  

Existem vários tipos de materiais com propriedade piezoeléctrica, mas apenas o α-quartzo possui 

a combinação de características mecânicas, eléctricas, térmicas e químicas necessárias à utilização 

comercial. 
O componente principal da microbalança de cristal de quartzo com dissipação (QCM-D), consiste 

num fino cristal de quartzo colocado entre dois eléctrodos. Devido às propriedades piezoeléctricas do 

quartzo, é possível excitar o cristal fazendo-o oscilar, aplicando uma diferença de potencial AC entre 

os eléctrodos.  

A frequência de ressonância do cristal (f) depende da massa total a oscilar, incluindo a água aco-

plada ao material adsorvido à superfície. Quando um filme fino se adsorve ao cristal, a frequência 

diminui. Se o filme for fino e rígido, a diminuição da frequência é proporcional à massa do filme. Deste 

modo, a QCM opera como uma balança de elevada sensibilidade. A massa da camada adsorvida,Γ, 

pode ser calculada utilizando a relação de Sauerbrey: 

 Γ = −
𝐶𝐶.∆𝑓𝑓
𝑛𝑛

 (Eq.24)  

Em que 𝐶𝐶 = 17,7 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐻𝐻𝑧𝑧−1𝑐𝑐𝑚𝑚−2para um cristal de quartzo de 5MHz e n=1,3,5,7,9 é o número da 

harmónica [71]. 

É ainda possível determinar a espessura (d) da camada adsorvida, sendo ρeff a densidade efectiva 

da camada adsorvida: 

 𝑑𝑑𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓 =
∆𝑚𝑚
𝜌𝜌𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓

 (Eq.25)  

Em algumas situações o filme adsorvido não é rígido e a equação de Sauerbrey não é válida. Um 

filme com características viscoelásticas não vai acoplar-se na totalidade à oscilação do cristal, pelo que 

a equação de Sauerbrey, vai subestimar a massa que está à superfície. Este tipo de filme, amortece a 

oscilação do cristal. O amortecimento, ou dissipação (D), da oscilação do cristal, revela a viscoelastici-

dade do filme. D é definido como: 

 𝐷𝐷 =
𝐸𝐸𝑝𝑝𝐷𝐷𝜂𝜂𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑎𝑎

2𝜋𝜋𝐸𝐸𝑎𝑎𝜂𝜂𝑚𝑚𝑎𝑎𝑧𝑧𝐷𝐷𝑛𝑛𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎
 (Eq.26)  

Em que Eperdida é a energia dissipada durante o ciclo de oscilação e Earmazenada é a energia total 

armazenada no oscilador [72]. A dissipação do cristal é medida através do registo da resposta de um 

cristal que foi posto a vibrar à sua frequência de ressonância. Isto dá também a oportunidade de 

determinar além da frequência fundamental, as harmónicas (15, 25 e 35 MHz). Medindo as múltiplas 
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frequências e aplicando o modelo viscoelástico (modelo de Voigt), o filme aderente pode ser caracteri-

zado em pormenor, podendo determinar-se a viscosidade, elasticidade e espessura [73]. A equação 

de Sauerbrey modificada, vem então [71]: 

 
Γ =  −

Δ𝑓𝑓.𝐶𝐶

𝑛𝑛 �1 − 𝜔𝜔𝜌𝜌𝑛𝑛𝜂𝜂𝑛𝑛
𝐽𝐽𝑓𝑓′′
𝜌𝜌𝑓𝑓
�

 
(Eq.27)  

em que C é o valor 17,7 ng cm-2 Hz-1 para os cristais de 5 MHz habitualmente usados; n é o número 

da harmónica da frequência de ressonância fundamental; 𝜔𝜔 é a frequência angular; 𝜌𝜌𝑛𝑛 e 𝜂𝜂𝑛𝑛 são a den-

sidade e viscosidade do filme, respectivamente; 𝜌𝜌𝑓𝑓  é a densidade do filme; e 𝐽𝐽𝑓𝑓′′ = 𝜔𝜔𝜂𝜂𝑓𝑓
𝜇𝜇𝑓𝑓2+𝜔𝜔2𝜂𝜂𝑓𝑓

2 . 𝜇𝜇𝑓𝑓   será a 

elasticidade do filme; e 𝜂𝜂𝑓𝑓  a viscosidade do filme. 

 Neste trabalho utilizou-se uma QCM-D da KSV, modelo QCM-Z500 para determinar a quantidade 

de BSA adsorvida nos cristais de quartzo revestidos com os DLC’s a-C e N3FC. Monitorizaram-se em 

função do tempo as variações de frequência e de dissipação para a fundamental, terceira, quinta, 

sétima e nona harmónicas durante a adição sequencial de HBSS (linha de base) e solução de BSA, 

seguindo-se uma lavagem com HBSS (rinsing). Todas as medidas foram efectuadas a 25 ºC.  

Investigou-se a adsorção de BSA nos cristais de quartzo revestidos com os DLC’s para concentra-

ções de BSA entre 1 e 10 mg/mL. Foi escolhida esta gama de concentrações, já que a concentração 

de albumina no líquido sinovial humano varia entre 4 e 10 mg/mL [3].  
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2.3.2. Elipsometria 
A elipsometria é uma técnica óptica sensível a alterações que ocorram na superfície, baseada no 

facto de o estado de polarização da luz sofrer alterações quando um feixe de luz é reflectido por uma 

superfície. Com efeito, quando um substrato é coberto por um filme fino, o sistema óptico constituído 

pelo filme e pelo substrato provoca uma mudança na polarização da luz. É assim possível deduzir 

informação sobre as propriedades dos filmes, especialmente sobre sua espessura e índice de refrac-

ção. 

O estado de polarização é caracterizado pela amplitude (Ψ) e pela diferença de fase (∆) dos dois 

componentes da luz polarizada: paralelo (P) e perpendicular (S) ao plano de incidência (figura 18).  

 
Figura 18. Ilustração esquemática do principio da elipsometria, adaptado de [74]. 

Numa medida elipsométrica determina-se a variação dos ângulos Δ e ψ. O efeito total causado 

pela reflexão é descrito pela equação fundamental da elipsometria [74]: 

 𝜌𝜌 =
𝑅𝑅𝑝𝑝
𝑅𝑅𝑐𝑐

= 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝑡𝑡exp(𝑖𝑖Δ) (Eq.28)  

Em que 𝜌𝜌 é a razão entre os coeficientes de reflexão das componentes paralela e perpendicular, 

𝑅𝑅𝑝𝑝  e 𝑅𝑅𝑐𝑐. Estes coeficientes dependem do comprimento de onda da luz, do ângulo de incidência e das 

propriedades ópticas do sistema (espessura das camadas e respectivos índices de refracção).   

O elipsómetro utilizado foi um elipsómetro imagiológico EP3, da Nonofilm Surface Analysis, a ope-

rar com base no princípio clássico da elipsometria nula com um laser de comprimento de onda 532 

nm (figura 19). Utilizou-se uma célula de líquidos ligada a uma bomba peristáltica de modo a determi-

nar a adsorção de proteína em tempo real.  
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Neste tipo de elipsometria, o feixe laser é polarizado elipticamente depois de passar por um polari-

zador linear e por um compensador. A luz polarizada elipticamente é então reflectida pela amostra 

para o analisador e captada pela câmara CCD. Nesta configuração a orientação dos ângulos do pola-

rizador e do compensador é escolhida de modo a que a luz polarizada elipticamente seja completa-

mente polarizada linearmente depois de reflectida pela amostra [74, 75]. 

Fazendo a modelação computacional dos dados obtidos pode estimar-se a espessura do filme e o 

índice de refracção complexo. 

O procedimento experimental seguido para a determinação da adsorção de proteína nos vários 

substratos foi o seguinte: em primeiro lugar, injectou-se HBSS para a célula de líquidos e após apro-

ximadamente 25 minutos injectou-se a solução de BSA de concentração 4 mg/mL. Ao fim de 5 minu-

tos parou-se a injecção e 20 minutos depois fez-se rinsing com HBSS. A velocidade de injecção do 

líquido foi de 2 mL/min. 

A quantidade de proteína adsorvida (Γ) pode ser calculada pela fórmula de Defeijter et al [76] , 

apropriada para medições elipsométricas em interfaces sólido/líquido: 

 Γ = 𝑑𝑑𝑝𝑝𝜂𝜂𝑐𝑐𝑡𝑡 é𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎  
𝑛𝑛𝑝𝑝𝜂𝜂𝑐𝑐𝑡𝑡𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 − 𝑛𝑛𝐻𝐻𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆

𝑑𝑑𝑛𝑛
𝑑𝑑𝑐𝑐

 (Eq.29)  

onde dproteína é a espessura do filme de proteína adsorvida, n é o índice de refracção, considerando-se 

𝑛𝑛𝑝𝑝𝜂𝜂𝑐𝑐𝑡𝑡𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 =1,45 [77]; nHBSS=1,335 [78] e 𝑑𝑑𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑐𝑐⁄   é o incremento do índice de refracção da solução de 

proteína com a concentração, que se considerou ser de aproximadamente 0,18 mL/g [79].   
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Figura 19. Esquema do elipsómetro utilizado. 
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2.4. Ensaios tribológicos 
Num nanotribómetro, uma esfera de um dos pares tribológicos em estudo é pressionada contra 

uma amostra do outro material com uma força definida, enquanto se processa o movimento relativo 

entre as duas superfícies. O coeficiente de atrito é determinado durante o ensaio através da medição 

da deflexão do braço onde se encontra fixa a esfera (ver figura 20).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 20. a) Configuração experimental dos ensaios tribológicos: 1-Actuador piezoeléctrico lateral, 2-Actuador piezoeléctrico 

vertical, 3-Cantilever, 4-Amostra, 5-esfera, 6-interferometro [80]; b) Diagrama esquemático do cantilever [81].   

O sistema principal do nanotribómetro é composto por quatro unidades básicas: o actuador pie-

zoeléctrico, uma dupla mola (as hastes) que constitui o cantilever, um transdutor de força e dois inter-

ferómetros de fibra óptica que funcionam como sensores de deslocamento.  

O actuador piezoeléctrico vertical é o responsável pelo movimento do cantilever, que aplica a for-

ça, definida no software do aparelho, entre a esfera montada no cantilever e a amostra após uma 

aproximação com velocidade regulável para que ambas fiquem em contacto. A força normal é obtida 

pela medida da deflexão das hastes na direcção normal e é depois multiplicada pela constante nor-

mal do cantilever em uso (Kz). Avaliando a força normal durante o movimento para a frente e para trás 

na direcção do eixo dos zz, da amostra em relação à esfera, podem avaliar-se a adesão e a força de 

“descolamento”. 

Na medição da força de atrito, o piezoeléctrico lateral provoca movimentos recíprocos da amostra. 

Para uma dada força normal, a força de atrito provocada pelo movimento da amostra vai “arrastar” a 

esfera, e consequentemente provocar um deslocamento nas hastes do cantilever. Através da medida 

deste deslocamento, e multiplicando por uma constante lateral do cantilever (Kx), obtém-se a força de 

atrito [80, 81] .  
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Os ensaios tribológicos do presente trabalho foram realizados num nanotribómetro da CSM, com o 

cantilever de carga intermédia, utilizando um recipiente que permitiu realizar ensaios lubrificados. A 

amplitude total de ida e volta foi de 2 mm e os ensaios foram realizados à temperatura ambiente. 

Todos os ensaios foram realizados com semi-esferas de UHMWPE de 2,65 mm de diâmetro coladas 

a um suporte próprio do cantilever, sendo cada semi-esfera utilizada em apenas um ensaio. Como 

contrafaces testaram-se superfícies de aço, N3FC e a-C. Os lubrificantes utilizados foram HBSS e 

solução de BSA em HBSS com a concentração de 10 mg/mL.  
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Capítulo III  Resultados e Discussão 

3.1. Caracterização da superfície dos DLC’s 

3.1.1. Microscopia óptica 
Obtiveram-se imagens de microscopia óptica de ambos os revestimentos de DLC e do aço. As 

imagens obtidas são apresentadas nas figuras 21, 22 e 23. 

 
Figura 21. Imagem de microscopia óptica para o aço, com a ampliação de 150x. 

 
Figura 22. Imagens de microscopia óptica para o revestimento de DLC N3FC em silício, com as ampliações de 50x e 150x, as 

setas apontam os defeitos superficiais do revestimento. 

 

 
Figura 23. Imagens de microscopia óptica para o revestimento de DLC a-C em silício, com as ampliações de 50x e 150x, as 

setas apontam os defeitos superficiais do revestimento. 
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Observando as imagens obtidas, nota-se uma maior heterogeneidade no revestimento N3FC, 

havendo alguns defeitos superficiais. No revestimento de DLC a-C também aparecem alguns defeitos 

superficiais, no entanto, este parece ser mais homogéneo do que o revestimento de DLC N3FC. As 

imagens obtidas com os filmes depositados em substratos de aço são semelhantes às apresentadas 

para os filmes depositados em silício, pelo que não são apresentadas. O DLC N3FC apresenta uma 

cor azul e o a-C uma cor amarela.  
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3.1.2. AFM 

3.1.2.1. Rugosidades dos Revestimentos 
Através da análise das amostras por microscopia de força atómica, foi possível observar a estrutu-

ra das superfícies de forma pormenorizada, e determinar a rugosidade das mesmas. Determinaram-

se as rugosidades dos dois revestimentos de DLC em aço e do aço utilizado sob estes revestimentos, 

de modo a ser feita uma comparação. Na figura 24 apresentam-se as imagens de AFM para o aço, 

na figura 25 para o revestimento de DLC N3FC e na figura 26 para o revestimento de DLC a-C. 

 

 
Figura 24. Imagens de AFM 40x40 чm2 de uma amostra de aço: a) Imagem 3D b) Imagem 2D correspondente à figura a). 

 

 
Figura 25. Imagens de AFM 40x40 чm2 de uma amostra de aço com revestimento de N3FC: a) Imagem 3D b) Imagem 2D 

correspondente à figura a). 

 

  

 

a) b) 

a) b) 
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Figura 26. Imagens de AFM 40x40 чm2 de uma amostra de aço com revestimento de a-C: a) Imagem 3D b) Imagem 2D cor-

respondente à figura a). 

 

Utilizando o software de análise de imagens de AFM, obteve-se o perfil de alturas de várias linhas 

de corte determinadas ao longo dessas imagens, para cada amostra. Para cada um desses perfis, 

determinou-se a rugosidade média, fazendo-se depois uma média com os valores obtidos para várias 

imagens, de modo a obter a rugosidade média das superfícies, Ra. Os resultados obtidos e o respec-

tivo desvio padrão são apresentados na tabela 2. 

   
Tabela 2. Valores de Ra para o aço e para o aço com revestimento de N3FC e a-C. 

Ra (nm) Aço a-C N3FC 

Média 23,6 15,3 17,3 

Desvio Padrão 5,5 4,7 1,2 

 

De acordo com os dados obtidos, em ambos os casos o aço revestido com DLC’s torna-se mais 

liso. O DLC a-C parece ser um pouco menos rugoso do que o DLC N3FC. No entanto, face ao valor 

do desvio padrão, podemos concluir que os DLC’s deverão apresentar uma rugosidade semelhante. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 
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3.1.2.2. Determinação da espessura dos filmes de DLC 
Utilizando o AFM, procurou determinar-se a espessura dos revestimentos de DLC sobre silício. 

Sendo os revestimentos sobre aço e silício produzidos em simultâneo, a espessura deverá ser igual 

em ambos os casos. 

Na figura 27 mostra-se a imagem AFM 100x100 µm2 de uma fronteira entre o revestimento de 

DLC a-C e o silício não revestido, em que havia acumulação de DLC no bordo, a partir da qual, utili-

zando o software do aparelho, foi possível obter um perfil de alturas (figura 28). Realizou-se uma 

média da diferença de alturas observada em vários locais dessa fronteira e conclui-se que se deverá 

ter um valor inferior a 300 nm para a espessura do revestimento a-C. 

 

 
Figura 27. Imagem de AFM de uma zona de fronteira entre o silício virgem e uma zona com revestimento de a-C. 

 

 

 

 
Figura 28. Perfil de alturas obtido ao longo de uma linha de uma imagem AFM obtida numa zona de fronteira entre silício 

virgem e silício revestido com DLC a-C. 

 

No caso do revestimento N3FC sobre silício, como não foi possível determinar esta espessura, 

supõe-se que esta seja inferior à do filme de a-C.  
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3.1.3. Ultramicrodurezas 
Na tabela 3, encontram-se os resultados dos testes de ultramicroindentação para ambos os reves-

timentos de DLC sobre silício. 

 
Tabela 3. Dureza dos revestimentos de DLC e respectivo desvio padrão. 

 Dureza (GPa) 

N3FC 11 ± 3 

a-C 15 ± 4 

 

Os revestimentos N3FC, que são muito hidrogenados [19], são os que apresentam menor dureza. 

Este facto está de acordo com as observações de Colaço et al [82] , que verificam que uma menor 

razão H/C conduz a uma maior dureza. 

A dureza do aço 316L é de aproximadamente 2 GPa [83], pelo que ambos os revestimentos estu-

dados têm uma dureza bastante superior à deste. 
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3.1.4. DRX 
Os espectros de DRX obtidos nas condições já descritas são os apresentados nas figuras 29 e 30, 

respectivamente para o DLC N3FC e para o DLC a-C. Na figura 31 mostram-se os dois espectros 

sobrepostos de modo a facilitar a comparação. 

 
Figura 29. Difractograma de Raio-X do DLC N3FC. 

 

 
 

Figura 30. Difractograma de Raio-X do DLC a-C. 
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Figura 31. Comparação entre os difractogramas obtidos para o DLC a-C e para o DLC N3FC. 

 

Começando por comparar os difractogramas verifica-se que estes são bastante semelhantes, 

apresentando apenas diferenças mínimas. 

Não existe nenhum pico óbvio de difracção, no entanto, verifica-se uma banda entre os 14 e os 20 

graus, indicando o carácter amorfo dos DLC’s [84]. 

No que diz respeito à banda que aparece por volta dos 69 graus, esta relaciona-se com o silício 

<100>, o substrato que está por baixo do revestimento de DLC [84, 85].  

Com esta técnica não se conseguiram distinguir os revestimentos, no entanto, pode concluir-se 

que são ambos essencialmente amorfos. 
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3.1.5. Espectroscopia de Raman 
Os espectros Raman obtidos para cada um dos revestimentos de DLC, NFC3 e a-C, são apresen-

tados na figura 32. 

 
Figura 32. Espectro de Raman dos DLC’s N3FC e a-C. 

Realizam-se as desconvoluções das bandas nos espectros de cada um dos DLC’s. Para o reves-

timento de DLC N3FC apresenta-se a desconvolução das bandas na figura 33 Figura 33. e para o a-

C na figura 34. 

 
Figura 33. Desconvolução das bandas do espectro de Raman do N3FC. 
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Figura 34. Desconvolução das bandas do espectro de Raman do a-C. 

De acordo com A. Ferrari [19], o DLC será tanto mais amorfo, quanto maior a quantidade de liga-

ções sp3 (diamond-like) e mais cristalino quanto maior a quantidade de ligações sp2 (graphite-like).  

As propriedades físicas de cada DLC dependem directamente destas proporções, que podem ser 

estimadas com base no respectivo espectro de Raman, nomeadamente a partir dos picos correspon-

dentes aos modos vibracionais D (modo de desordem) e G (modo de alongamento tangencial) [86]. A 

existência do pico D está associada à presença de clusters nos filmes, ou seja, às ligações sp2 dos 

anéis aromáticos. O pico G corresponde à existência de ligações sp2 dos anéis aromáticos e de 

cadeias com ligações sp2 [19]. A intensidade do pico G é directamente proporcional ao conteúdo em 

ligações sp3. 

A estrutura dos filmes de DLC pode ser melhor compreendida após análise da figura 35, onde se 

representa a trajectória de amorfização, que conduz da grafite (maior grau de cristalinidade) ao car-

bono amorfo tetraédrico (estado mais amorfo). O carbono amorfo tetraédrico (ta-C) corresponde ao 

DLC com um conteúdo máximo de ligações C-C sp3. À medida que vamos da grafite ordenada para a 

grafite nanocristalina, carbono amorfo (a-C) e finalmente para ta-C com ligações sp3, os grupos sp2 

tornam-se menores, depois começam a ficar desordenados e finalmente mudam de configurações em 

anel para configurações em cadeia. 

Quer o DLC N3FC, quer o a-C, apresentam os modos vibracionais D e G, característicos da estru-

tura dos filmes de DLC/ NFC’s (near-frictionless carbon) [87]. 

Na tabela 4 são apresentados os números de onda e respectivas intensidades dos picos D e G 

para ambos os DLC’s, obtidos a partir dos espectros das figuras 33 e 34. 
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Figura 35. a) Variação da configuração sp2 ao longo dos três estados de amorfização. b) Comparação da evolução do tama-

nho dos clusters de sp2 (La) e do conteúdo sp3 [19]. 

 

 
Tabela 4. Modos vibracionais de ambos os DLC’s e respectiva intensidade. 

 Modo D (cm-1) Modo G (cm-1) 
Número de onda 

(cm-1) 

 
Intensidade  

Número de onda 

(cm-1) 

 
Intensidade  

 
N3FC 1368 2064 1588 3400 

a-C 1363 1885 1574 4454 

 

Observando os espectros obtidos, verifica-se que o modo vibracional D não é tão evidente no filme 

de a-C como no N3FC, o que indica uma maior fracção de sp2 neste último. 

É possível determinar uma boa estimativa da proporção sp2/sp3 nos filmes com base no rácio 

entre as intensidades dos picos D e G, ID/IG. Para o N3FC, este rácio toma o valor de 0,6, enquanto 

que para o filme a-C é de 0,42. A análise destes valores permite concluir que o N3FC possui maior 

quantidade de ligações sp2, pelo que está mais próximo da configuração da grafite, com uma estrutu-

ra de grupos sp2 mais ou menos ordenada. O a-C tem uma menor quantidade grupos sp2 ordenados 

em anéis, pelo que a quantidade de ligações sp3 é maior, sendo este DLC mais amorfo do que o 

N3FC, e como tal, mais próximo de diamond-like. Assim, de acordo com estes espectros e com os 

difractogramas de Raio-X apresentados na secção 3.1.3, conclui-se que ambos os DLC’s são essen-

cialmente amorfos, embora o N3FC apresente um maior grau de cristalinidade do que o a-C. 

Quanto aos números de onda dos modos vibracionais, o aparecimento do pico G no revestimento 

a-C a números de onda mais baixos, indica também a existência de uma maior quantidade de liga-

ções sp3 neste revestimento [88]. 

Grafite NC-Grafite 

a) 

b) 
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Uma maior fracção de ligações sp3 deverá traduzir-se num maior valor do módulo de Young e da 

dureza [88]. O facto de ambos os revestimentos estudados apresentarem uma dureza bastante ele-

vada, como se viu na secção 3.1.3., pode assim ser explicado pela predominância das ligações sp3 

em ambos (ID/IG = sp2/sp3 < 1 nos dois casos). Mais, os revestimentos a-C, onde o carácter sp3 é 

ainda mais acentuado, são, com efeito, aqueles que conduziram a valores mais altos nas medidas 

experimentais de microdureza. 
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3.1.6. Medidas de Molhabilidade 
A fim de comparar a molhabilidade dos DLC’s, realizaram-se medidas dos ângulos de contacto 

com ambos os revestimentos depositados em aço. Começou por se determinar a variação do ângulo 

de contacto ao longo do tempo (1800 segundos), utilizando água destilada e desionizada. Na figura 

36 são apresentados os resultados obtidos e também os valores para os ângulos de contacto com o 

aço, determinados nas mesmas condições. 

 
Figura 36. Variação do ângulo de contacto ao longo do tempo para cada um dos DLC’s e para o aço, com água. 

Verifica-se que os ângulos de contacto com o aço e com o DLC a-C são muito semelhantes, sen-

do o ângulo de contacto do DLC N3FC inferior a estes. Pode-se assim concluir que o N3FC é mais 

hidrofílico do que o a-C e do que o aço. Já foi demonstrando que a molhabilidade dos filmes de DLC 

depende fortemente do seu rácio sp2/sp3. Colaço et al. [82] obtiveram ângulos de contacto com água 

inferiores para filmes de DLC com maior rácio sp2/sp3, o que está de acordo com os resultados aqui 

obtidos para o N3FC. Após um estudo sistemático dos ângulos de contacto com água, Paul et al.[89] 

perceberam que a hidrofobicidade aumenta nitidamente com o aumento das ligações sp3 nos filmes 

de DLC, o que também se verificou neste caso, já que o DLC a-C, que contém mais ligações sp3, 

demonstrou ser mais hidrofóbico do que o N3FC. 

No que diz respeito à dispersão de resultados, esta é mais ou menos semelhante para os dois 

DLC’s e um pouco mais elevada para o aço, a superfície que apresenta maior rugosidade.  

Determinou-se a variação dos ângulos de contacto ao longo do tempo para os mesmos DLC’s, uti-

lizando uma solução de BSA+HBSS com a concentração de 4 mg/mL. Os resultados obtidos são 

apresentados no gráfico da figura 37, na qual também se apresentam os valores dos ângulos de con-

tacto determinados para o aço. 

Para ambos os DLC’s verifica-se uma diminuição notória do ângulo de contacto ao longo do tem-

po, que não se verificou com água. No caso do aço, esta diminuição não é significativa. Os resultados 

obtidos sugerem uma maior adsorção da proteína às superfícies de DLC’s [16], em especial à do a-C, 

onde a variação do ângulo de contacto é mais acentuada. 
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Figura 37. Variação do ângulo de contacto ao longo do tempo de BSA+HBSS em aço e nos dois DLC’s: N3FC e a-C. 

Observando ainda o gráfico acima e comparando as várias curvas, verifica-se que para o aço se 

obtêm ângulos de contacto mais elevados do que para o N3FC e a-C, o que parece indicar uma 

maior tendência da proteína para se adsorver nos DLC’s.  

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 500 1000 1500 2000

θ
(g

ra
us

)

Tempo (s)

N3FC

a-C

Aço



53 
 
 

3.2. Medidas de Adsorção de proteína 

3.2.1. QCM-D 
Utilizando a micro balança de cristal de quartzo, estudou-se a adsorção de BSA no DLC N3FC a 

partir de soluções da proteína em HBSS com as concentrações de 1, 4, e 10 mg/mL. Quando se adi-

ciona a solução de BSA à célula de medida da QCM verifica-se uma diminuição na frequência de 

vibração do cristal, o que indica que há a formação de uma camada de proteína na superfície deste. 

A lavagem com HBSS, conduz a um ligeiro aumento da frequência de vibração, em relação ao seu 

valor anterior, o que indica que alguma massa de desadsorveu, como se pode observar no gráfico da 

figura 38, de um ensaio típico de QCM-D.  

 
Figura 38. Variação da frequência de vibração do cristal ao longo do tempo utilizando QCM-D. 

3.2.1.1. Caracterização do filme 
O primeiro critério utilizado neste trabalho para caracterizar o filme consiste em representar em 

conjunto as curvas Δf/n relativas às diferentes harmónicas, para as várias concentrações utilizadas, 

tal como se mostra na figura 39, para um ensaio com uma solução de BSA de 4 mg/mL. Verificou-se 

que para todas as concentrações estudadas se pode considerar que as curvas das várias harmónicas 

ficam praticamente sobrepostas, o que indica que se trata de um filme rígido. 

Um outro critério utilizado para distinguir entre filmes rígidos e não rígidos é baseado na determi-

nação de um parâmetro K, definido como a razão entre os valores absolutos de ΔD (dissipação) e 

Δf/n. Na figura 40 mostra-se a dissipação do cristal ao longo do tempo para um ensaio com uma adi-

ção sequencial de HBSS, solução de BSA+HBSS com 4 mg/mL e HBSS. Assumindo que para valo-

res de ΔD>1x10-6 por cada 5Hz de Δf/n o filme não é rígido, K~2x10-7 Hz-1 será o valor acima do qual 
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o filme terá características viscoelásticas [90]. No gráfico da figura 41 é apresentado o valor de K 

calculado a partir das harmónicas n = 3, 5, 7 e 9 da frequência fundamental, em função da concentra-

ção de albumina, para os cristais revestidos com N3FC. De acordo com o critério descrito, o filme 

pode ser considerado rígido para todas as concentrações estudadas.  

 
Figura 39. Representação de Δf/n em função do tempo para um ensaio com solução de BSA de concentração 4mg/mL na 

QCM-D. 

 
Figura 40. Dissipação do cristal em função do tempo, para um ensaio com solução de BSA de concentração 4 mg/mL. 
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Figura 41. Valor de K em função da concentração de solução de BSA para os revestimentos de N3FC. 

 

3.2.1.2. Determinação da quantidade de proteína adsorvida 
Sendo o filme de proteína adsorvido na superfície do DLC N3FC essencialmente rígido, como se 

viu, para determinar a quantidade de proteína adsorvida utilizou-se a equação de Sauerbrey na sua 

forma original (equação 24).   

A massa de proteína adsorvida por unidade de área superficial em função da concentração da 

solução de BSA foi determinada a partir dos valores de Δf de todas as harmónicas da frequência fun-

damental, com excepção de n=1. A figura 42 mostra esses resultados. 

 
Figura 42. Adsorção de BSA obtida utilizando a equação de Saurbrey, no DLC N3FC, a partir dos dados de todas as harmóni-

cas da frequência fundamental, excepto n=1, as barras de erro referem-se ao desvio padrão. 
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Com base nos valores da massa de proteína adsorvida por unidade de área superficial da figura 

42, pode obter-se um gráfico de c/ Γ versus c, conhecido como regressão linear de Langmuir (figura 

43). A recta apresenta um bom coeficiente de correlação, o que indica que os dados experimentais 

são bem descritos pelo modelo de Langmuir. A tabela 5 apresenta os parâmetros de adsorção calcu-

lados a partir da linearização e a isotérmica de adsorção teórica, calculada a partir da equação 19 

com base nestes parâmetros, é apresentada na figura 42. 

 

 
Figura 43. Linearização dos dados de adsorção obtidos utilizando QCM-D para o N3FC. 

 
Tabela 5. Coeficiente de correlação da linearização de Langmuir (r), concentração de saturação Γmáx , constante de afinidade 

(KL) e energia de Gibbs standard (∆Gºads), para a adsorção de BSA no N3FC. 

Adsorvente r Γmáx (mg/cm2) KL (cm3/mg) ∆Gºads (kJ/mol) 

N3FC  0,9954 6,7 1,91 -39,1 

 

O valor de ∆Gºads de – 39,1 kJ/mol obtido para o N3FC é também muito próximo do valor obtido 

para o obtido por Gispert et al. [71] para o aço (- 41,8 kJ/mol), o que indica que a adsorção de proteí-

na é forte em ambos os casos.  

Comparando os resultados obtidos para a massa de proteína adsorvida por unidade de área 

superficial para a concentração da solução de BSA de concentração 4 mg/mL com os resultados 

obtidos por Gispert et al. [71], para o aço (tabela 6), observa-se que o revestimento N3FC adsorve, 

em média, uma quantidade de proteína superior à adsorvida pelo aço.  
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Tabela 6. Comparação da adsorção de BSA,  Γ, obtida nos cristais revestidos com N3FC e revestidos com aço, utilizando a 
equação de Sauerbrey. 

Concentração da Solução de 

BSA (mg/mL) 
ΓSauerbrey (mg/m2) 

DLC N3FC 
ΓSauerbrey (mg/m2) 
Aço 316L [71] 

4 5,77 ± 2,34 4,55 ± 0,93 
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3.2.2. Elipsometria 
Utilizou-se a elipsometria para determinar a adsorção de BSA 4mg/mL em aço, no DLC N3FC e no 

DLC a-C, de modo a poder compará-los. 

Na figura 44 mostra-se um ensaio típico de elipsometria, com a adição sequencial de HBSS, solu-

ção de BSA+HBSS e HBSS. Considerando para linha de base a primeira adição de HBSS, as 

mudanças posteriores verificadas no gráfico correspondem à formação de uma camada de proteína 

na superfície da amostra, seguidas de uma ligeira remoção da proteína adsorvida durante a lavagem 

com HBSS, semelhante aquela que ocorreu nos ensaios com QCM-D.  

 
Figura 44. Ensaio de elipsometria realizado no DLC N3FC utilizando solução BSA+HBSS de concentração 4mg/mL, fazendo 

lavagem com HBSS. 

Os valores das massas de proteína adsorvidas foram calculados com base na fórmula de Defeijter 

et al. (equação 29), e são apresentadas no gráfico da figura 45. Os resultados apresentados são a 

média de oito medições para cada um dos substratos, com o respectivo desvio padrão. 

 
Figura 45. Adsorção de BSA a partir de soluções de concentração 4 mg/mL, determinada utilizando elipsometria, para o aço e 

para os DLC’s N3FC e a-C. 
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De acordo com os resultados obtidos, o DLC a-C adsorve uma quantidade muito superior de BSA 

do que o DLC N3FC, e ambos os DLC’s adsorvem mais proteína do que o aço. Estes resultados são 

concordantes com os resultados dos ensaios de molhabilidade realizados com BSA (figura 36), nos 

quais se demonstrava que os a proteína se deveria adsorver em maior quantidade aos DLC’s do que 

ao aço, em especial ao a-C.  

 

3.2.3. Comparação QCM e Elipsometria 
Comparam-se os resultados de adsorção obtidos utilizando elipsometria com aqueles que se 

tinham obtido na QCM-D para o N3FC e com os que foram obtidos por Gispert et al. [71], também na 

QCM-D, para o aço 316L utilizando uma solução de BSA+HBSS 4 mg/mL (figura 46).  

 

 
Figura 46. Comparação dos resultados de adsorção de BSA a partir de soluções de concentração 4 mg/mL, obtidos na QCM-D 

e no elipsómetro.  

Em ambas as técnicas se verifica que o N3FC adsorve, em média, mais proteína do que o aço. No 

entanto, as quantidades de proteína adsorvidas variam bastante com a técnica utilizada. Nos ensaios 

com QCM-D os valores determinados para massa de BSA adsorvida são muito superiores aos 

determinados por elipsometria: cerca de 300% a mais para ambos os substratos. Esta diferença pode 

ser atribuída ao facto de na QCM-D se contabilizar também, além da massa de proteína adsorvida, a 

água ligada a este filme por hidratação directa ou presa em cavidades [91]. O acréscimo na massa 

em termos percentuais encontra-se na gama dos valores referidos na literatura [90]. Com efeito, 

dependendo do tipo de proteína e da estrutura da camada de proteína adsorvida na superfície sólida, 

a quantidade de água ligada hidrodinamicamente pode variar entre 20 e 400% da massa da proteína.    
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3.3. Ensaios tribológicos  

3.3.1. Determinação das forças a aplicar no nanotribómetro 
As forças utilizadas foram calculadas de modo a corresponder às tensões de compressão médias 

exercidas entre o acetábulo e a cabeça femural de uma prótese de anca durante o movimento do 

doente ao qual foi esta foi aplicada. Para tal, aplicou-se a equação 5. 

Na tabela 7 apresentam-se os coeficientes de Poisson e módulos de Young para o aço 316L, para 

o DLC e para o UHMWPE utilizados nestes cálculos. 

 
Tabela 7. Módulos de Young e coeficientes de Poisson para o DLC, para o aço 316L e para o UHMWPE 

 Módulo de Young (E) (MPa) Coeficiente de Poisson (𝜈𝜈) 

DLC 200000 [57] 0,36 [92] 

Aço 316 L 196000 [93] 0,28 [93] 

UHMWPE 850 [94] 0,42 [95] 

 

De acordo com os valores encontrados na literatura [96, 97], considerou-se que a tensão de com-

pressão média durante o movimento do doente com a prótese de anca colocada varia entre 1 e 10 

MPa. Assim, obteve-se um intervalo de forças, correspondentes a estas pressões médias, de 1-25 

mN, para ambos os pares tribológicos. Pelo que neste trabalho se utilizaram as forças dos limites 

desse intervalo. 

Calculou-se ainda a área de contacto entre o UHMWPE e o DLC ou aço utilizado nos ensaios tri-

bológicos, com base na equação 4. Obtiveram-se valores semelhantes para ambos os substratos, de 

aproximadamente 2600 µm2. 
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3.3.2. Efeito da presença da proteína 
De forma a comparar o comportamento tribológico dos dois DLC’s e do aço contra UHMWPE, na 

presença e ausência de proteína, realizaram-se ensaios de atrito ao longo de 100 m, com uma força 

de 25 mN e velocidade de 2,5 cm/s. Para determinar a capacidade de lubrificação da solução de pro-

teína, estes ensaios foram realizados utilizando apenas HBSS (figura 47) e repetidos nas mesmas 

condições utilizando soluções de BSA em HBSS de concentração 10 mg/mL (figura 48). Realizaram-

se ainda alguns ensaios com soluções de proteína de concentração 4 mg/mL, mas os resultados 

foram análogos aos aqui apresentados para a concentração de 10 mg/mL. 

 
Figura 47. Variação do coeficiente de atrito com a distância percorrida, ao longo de 100 m, utilizando como lubrificante HBSS. 

 

 
Figura 48. Variação do coeficiente de atrito com a distância percorrida, ao longo de 100 m, utilizando como lubrificante 

BSA+HBSS. 
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No que diz respeito aos ensaios realizados utilizando como lubrificante HBSS, com o aço obtive-

ram-se coeficientes de atrito inferiores aos que se obtiveram com os dois revestimentos de DLC, o a-

C e o N3FC, e também uma menor dispersão de resultados, pelo que este aparenta ter um melhor 

comportamento tribológico do que os DLC’s. O a-C e o N3FC revelaram um comportamento bastante 

semelhante. O N3FC apresenta uma maior dispersão para os valores do coeficiente de atrito, o que 

poderá estar relacionado com a maior heterogeneidade do filme.  

Quando se utilizou BSA+HBSS para lubrificar o sistema, verificou-se que para os três substratos, 

os valores do coeficiente de atrito aumentaram em relação aos que se obtiveram utilizando só HBSS. 

Estes resultados são diferentes dos que foram obtidos por Gispert et al. com aço 316L contra 

UHMHPE e outros pares tribológicos envolvendo este polímero [12]. De acordo com estes autores, o 

coeficiente de atrito diminui quando se utiliza BSA+HBSS como lubrificante. No entanto, esses 

ensaios foram realizados à macroescala, com um tribómetro pin-on-disk, onde além de se usarem 

forças normais muito superiores às utilizadas neste trabalho, se têm áreas de contacto entre as 

superfícies muito superiores. Deste modo, a pressão de contacto entre as superfícies nesses ensaios 

é significativamente inferior à aplicada neste trabalho, o que poderá afectar o comportamento da pro-

teína e o seu papel protector das superfícies. Mais recentemente, Roba et al. [31]  determinaram os 

coeficientes de atrito do par polietileno – Al2O3 utilizando o AFM, e concluíram que à medida que 

aumentava a concentração de BSA o coeficiente de atrito aumentava. Este facto foi atribuído à des-

naturação da proteína que ocorria durante o ensaio, que forma uma camada com interacções extre-

mamente hidrofóbicas entre a albumina e a superfície e entre as moléculas de albumina adjacentes, 

dificultando o deslizamento da contraface.    

No revestimento de DLC a-C, que é o DLC que adsorve mais proteína de acordo com os resulta-

dos obtidos na elipsometria, há um aumento do coeficiente de atrito ao longo do tempo, que se pode 

dever à existência da camada de proteína desnaturada referida por Roba et al.. 

Nos ensaios realizados com proteína, o DLC N3FC continuou a ter uma maior dispersão nos valo-

res de coeficiente de atrito, confirmando a heterogeneidade do filme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 
 

3.3.3. Efeito da velocidade 
De forma a poder determinar se a velocidade com que são efectuados os ensaios tribológicos 

induz alterações nos valores do coeficiente de atrito, realizaram-se ensaios tribológicos com ambos 

os revestimentos, utilizando uma força de 25 mN, ao longo de 25 m com velocidades de 0,5 cm/s, e 

compararam-se com os resultados obtidos com 2,5 cm/s nas mesmas condições, primeiro com HBSS 

(figura 49) e depois com BSA+HBSS (figura 50). Os valores escolhidos para a velocidade encontram-

se dentro da gama de velocidades de deslizamento tangencial tipicamente observados em articula-

ções da anca (0-5 cm/s) [98]. 

 
Figura 49. Variação do coeficiente de atrito com a distância percorrida utilizando duas velocidades e HBSS como lubrificante. 

 

 
Figura 50. Variação do coeficiente de atrito com a distância percorrida utilizando duas velocidades e BSA+HBSS como lubrifi-

cante. 
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Para a velocidade de 0,5 cm/s a dispersão torna-se menor e continua a verificar-se que os coefi-

cientes de atrito obtidos nos ensaios com BSA+HBSS, como lubrificante, são superiores aos dos 

ensaios em que se utilizou apenas HBSS.  

Embora a diminuição da velocidade, conduza a um aumento do coeficiente de atrito observado 

com os filmes de N3FC na presença de ambos os lubrificantes, com os filmes a-C tal não acontece. 

Neste caso, na presença de proteína, o coeficiente de atrito revela-se independente da velocidade, 

mantendo os mesmos valores médios, e em HBSS, diminui com a diminuição da velocidade. Não 

sendo as diferenças muito significativas, os resultados obtidos não são conclusivos, apenas permitin-

do inferir que a influência da velocidade de deslizamento no coeficiente de atrito deverá ser pequena, 

na gama de velocidades testadas. 
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3.3.4. Efeito da força  
Para determinar a influência da força nos valores do coeficiente de atrito realizaram-se ensaios à 

velocidade de 0,5 cm/s, ao longo de 25 m, utilizando HBSS e BSA+HBSS como lubrificantes, com 

uma força de apenas 1 mN e compararam-se estes resultados com os obtidos com uma força de 

25mN, para o mesmo DLC, neste caso apenas o N3FC. 

Optou-se pela velocidade mais baixa, em virtude de nestas condições os ensaios apresentarem 

menor ruído e se obter uma menor dispersão de resultados.  

A evolução do coeficiente de atrito com a distância para cada um dos lubrificantes é apresentada 

nas figuras 51 e 52. 

 
Figura 51. Variação do coeficiente de atrito com a distância, aplicando as forças de 1 mN e 25 mN com HBSS, utilizando o 

N3FC. 

 

 
Figura 52. Variação do coeficiente de atrito com a distância, aplicando as forças de 1mN e 25mN com BSA+HBSS, utilizando o 

N3FC. 
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Verificou-se que uma diminuição da carga conduziu a um aumento do coeficiente de atrito, inde-

pendentemente do lubrificante utilizado. Este resultado pode explicar-se com base no facto de para 

cargas baixas, as forças de adesão como as forças de Van der Waals passam a desempenhar um 

papel importante na força tangencial e contribuem para um aumento no coeficiente de atrito, que é 

proporcional a esta (equação 7). Observou-se também que quando o lubrificante continha proteína e 

a força aplicada era a mais baixa (1 mN), o coeficiente de atrito aumentou significativamente ao longo 

dos ensaios. Mais uma vez, esta observação poderá dever-se ao aumento das forças de adesão, que 

nestas condições deverão ser significativas, como resultado das alterações conformacionais que a 

proteína deverá sofrer durante o decurso das experiências.   
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3.4. Mecanismos de desgaste 

3.4.1. Efeito da presença de proteína 
De forma a compreender os mecanismos de desgaste decorrentes dos ensaios tribológicos reali-

zados com a velocidade de 2,5 cm/s e uma força de 25 mN, observaram-se as semi-esferas de 

UHMWPE no microscópio óptico, no final das experiências. As imagens obtidas são apresentadas em 

seguida. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 53. Imagens de microscopia óptica do UHMWPE utilizado nos ensaios com 25 mN  e HBSS, com a ampliação de 150x, 

utilizando os substratos: a) Aço, b) N3FC c) a-C.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Imagens de microscopia óptica que evidenciam o desgaste do UHMWPE utilizado nos ensaios com 25 mN, 

BSA+HBSS, com a ampliação de 150x, utilizando os substratos: a) Aço, b) N3FC c) a-C.  

A observação das imagens sugere a existência de desgaste por abrasão do material polimérico. 

Este parece ser mais intenso na presença de proteína, em especial quando as contrafaces são os 

DLC’s N3FC ou a-C. Como as imagens apresentadas correspondem a ensaios realizados com uma 

pressão de 10 MPa, a proteína adsorvida na zona das pistas deverá sofrer desnaturação, resultando 

numa camada com elevada tensão de corte, com fortes interacções hidrofóbicas entre a albumina e 

as superfícies e entre moléculas de proteína adjacentes, o que prejudica a lubrificação dos sistemas, 

originando um desgaste mais severo das superfícies poliméricas do que quando se tem apenas 

HBSS no lubrificante. Deste modo, nos ensaios realizados com contrafaces que adsorvem mais pro-

teína, será de esperar um desgaste mais severo do UHMWPE, o que se verifica nas imagens de MO 

apresentadas para os ensaios realizados com DLC’s. 

Procedeu-se também à análise por SEM das contrafaces utilizadas nos ensaios tribológicos. Ape-

nas nos ensaios realizados na presença de proteína foi possível visualizar as pistas de desgaste. Na 

figura 55, podem observar-se as imagens obtidas com superfícies de aço, que ilustram a transferên-

cia de polímero para a superfície metálica. A transferência para os DLC’s não foi evidente no SEM, 

a) b) c) 

a) b) c) 
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mas pôde ser observada facilmente por microscopia óptica, como se pode constatar através das ima-

gens apresentadas na figura 56. O facto de não se detectar transferência de polímero para estas 

superfícies por SEM, não quer dizer que a mesma não ocorra, mas poderá dever-se à espessura da 

camada de polímero ser demasiado fina para ser detectada através desta técnica. A observação de 

pistas apenas nos substratos testados na presença de proteína parece estar de acordo com as ima-

gens de microscopia óptica do polímero, que indicam um desgaste mais intenso com este lubrificante, 

e também com os resultados dos coeficientes de atrito. Neste caso, para além da existência de pro-

teína desnaturada, a transferência de polímero para as contrafaces também deverá contribuir para os 

valores mais altos observados para os coeficientes de atrito. 

 

 

 
Figura 55. Imagens de SEM dos substratos de aço utilizados nos ensaios tribológicos com 25mN, utilizando como lubrificante 

BSA+HBSS, mostrando as pistas deixadas durante os ensaios tribológicos e os detritos de UHMWPE. 
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Figura 56. Imagens de MO das pistas no N3FC resultantes dos ensaios 25 mN, com HBSS, com uma ampliação de 50x. 
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3.4.2. Efeito da velocidade 
A investigação do efeito da velocidade nos mecanismos de desgaste foi feita apenas com o N3FC. 

Nas figuras 57 e 58, apresentam-se as imagens de microscopia óptica obtidas com as semi-esferas 

de UHMWPE após os ensaios tribológicos realizados a 2,5 cm/s e 0,5 cm/s em HBSS e BSA+HBSS 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57. Imagens de MO do UHMWPE utilizado nos ensaios tribológicos realizados com HBSS a 25 mN: a) 2,5 cm/s b) 0,25 

cm/s.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 58. Imagens de MO do UHMWPE utilizado nos ensaios tribológicos realizados com BSA+HBSS a 25mN: a) 2,5 cm/s b) 
0,25 cm/s. 

 

As imagens apresentadas não evidenciam diferenças significativas às duas velocidades testadas, 

pelo que se pode considerar que, nesta gama, a velocidade a que são realizados os ensaios triboló-

gicos não afecta o desgaste, tal como aconteceu com os valores dos coeficientes de atrito. 
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b) a) 
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3.4.3. Efeito da Força 
Nas figuras 59 e 60, apresentam-se as imagens de MO das semi-esferas de UHMWPE utilizadas 

nos ensaios com N3FC, com a velocidade de 0,5 cm/s e diferentes forças (1 mN e 25 mN).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. Imagens de microscopia óptica do UHMWPE utilizado nos ensaios com N3FC e HBSS, com a ampliação de 150x, 

utilizando os substratos: a) 25 mN, b) 1 mN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60. Imagens de microscopia óptica do UHMWPE utilizado nos ensaios com N3FC e BSA+HBSS, com a ampliação de 

150x, utilizando os substratos: a) 25 mN, b) 1 mN. 

 

A observação destas imagens sugere que o desgaste do polímero deverá ser mais acentuado a 

25 mN, em especial na presença de proteína. Este resultado deve-se ao facto de um aumento da 

força aplicada levar a um aumento de pressão de contacto e consequentemente a um maior dano na 

superfície com menor dureza [11], neste caso o UHMWPE. Quanto ao facto de a presença de proteí-

na aumentar o desgaste, este está de acordo com os resultados obtidos e explicados anteriormente, 

na secção 3.4.2.. 
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Capítulo IV  Conclusão 
 

No presente trabalho estudou-se o comportamento de dois novos DLC’s (N3FC e a-C) com vista à 

sua possível utilização no revestimento de próteses articulares.  

Procedeu-se à caracterização dos revestimentos através de diversas técnicas e investigou-se a 

adsorção de albumina (a proteína mais abundante nos fluidos biológicos) a estas superfícies.  

Avaliou-se o desempenho tribológico destes revestimentos contra UHMWPE na presença e na 

ausência desta proteína, comparando-se os resultados com os obtidos com superfícies de aço não 

revestidas. 

Verificou-se que ambos os DLC’s são essencialmente amorfos, contendo maioritariamente liga-

ções sp3, o que explica a sua elevada ultramicrodureza. No entanto, o DLC N3FC apresenta um teor 

superior em ligações sp2, que conduz a um maior grau de cristalinidade, e consequentemente a uma 

ultramicrodureza um pouco mais baixa, em conformidade com o que se determinou experimentalmen-

te. 

O DLC N3FC apresenta um carácter ligeiramente mais hidrofílico do que o a-C, cujo ângulo de 

contacto com água é semelhante ao do aço.  

Quer as medidas de molhabilidade com solução de proteína, quer os ensaios de adsorção indicam 

que a albumina tem uma maior tendência para se adsorver às superfícies dos DLC’s do que à do aço, 

verificando-se que o a-C adsorve uma quantidade significativamente superior. 

O filme de proteína adsorvido ao DLC N3FC apresenta uma estrutura essencialmente rígida para 

as concentrações de proteína em solução estudadas ( ≤ 10 mg/mL). O elevado valor negativo esti-

mado para a energia de Gibbs (∆G = - 39,1 kJ/mol) sugere uma forte adsorção da proteína à superfí-

cie. 

A comparação dos resultados obtidos por QCM e elipsometria permite concluir que esta camada 

de proteína deverá estar fortemente hidratada, à semelhança do que acontece com o aço. 

Na avaliação do desempenho tribológico dos revestimentos de DLC contra UHMWPE investigou-

se o efeito da presença de proteína no lubrificante, da variação da velocidade e da variação da força 

normal aplicada. 

Constatou-se que os revestimentos de DLC não melhoram o comportamento tribológico do par 

aço/UHMWPE, independentemente dos lubrificantes utilizados, o que poderá dever-se, entre outros 

factores, à sua maior dureza. 

O lubrificante com proteína revelou-se menos eficiente que a solução salina de HBSS. Com efeito, 

a presença de proteína originou coeficientes de atrito mais elevados em todos os sistemas estudados 

e um maior desgaste da superfície polimérica, que se revelou mais severo quando se utilizaram como 

contrafaces os DLC’s. Os mecanismos de desgaste observados foram essencialmente abrasão, com 

transferência de polímero para as contrafaces. Nestas condições, a proteína deverá desnaturar-se, o 

que prejudica a lubrificação dos sistemas. 

A investigação do efeito da velocidade não foi conclusiva, verificando-se que, na gama de veloci-

dades estudadas, a influência deste parâmetro no desempenho tribológico dos sistemas em estudo é 

pouco significativa. 
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Quanto ao efeito da força normal, verificou-se que uma diminuição de carga, conduziu a um 

aumento do coeficiente de atrito, independentemente do lubrificante usado. Este resultado pode 

explicar-se com base no facto de, para cargas mais baixas, as forças de adesão de Van der Waals, 

passam a desempenhar um papel importante na força tangencial e contribuem assim para um 

aumento no coeficiente de atrito, que é proporcional a esta. Observou-se também que quando o lubri-

ficante continha proteína e a força aplicada era a mais baixa, o coeficiente de atrito aumentou signifi-

cativamente ao longo dos ensaios. Mais uma vez, esta observação poderá dever-se ao aumento das 

forças de adesão, que nestas condições são significativas, resultantes das alterações conformacio-

nais que a proteína deverá sofrer durante o decurso das experiências. 

A diminuição do atrito e desgaste observada em pares tribológicos envolvendo superfícies revesti-

das com DLC’s e UHMWPE, foi atribuída por Ronkainen [46] à transferência de uma camada de DLC 

para a superfície polimérica, quando o lubrificante era água destilada ou solução de NaCl. O efeito 

neste processo da presença de outros iões, como acontece na HBSS, é desconhecido. Na presença 

das biomoléculas existentes no fluido periprostético, essa camada não se deverá formar e conse-

quentemente o desgaste polimérico não poderá ser reduzido. 

 Embora neste trabalho, nenhum dos revestimentos de DLC estudados tenha originado melhorias 

no comportamento tribológico do sistema de referência SS/UHMWPE, independentemente do lubrifi-

cante, os referidos revestimentos poderão ser úteis para proteger as superfícies metálicas subjacen-

tes contra a riscagem, corrosão e libertação de iões metálicos. 
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Anexo A - Composição do Aço 
 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Composição do aço utilizado no presente trabalho. 

Material Composição (% wt) 

AISI 316L 

Fe                                66,16 
Cr                                17,98 

              Ni                                     11 
Mo                                 2,49 
C                                 0,022 
Mn                                   1,1 
P                                 0,013 
S                                 0,006 
Si                                     0,9 
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Anexo B – Composição do HBSS 
 

 

 

 

 

Tabela 1. Composição do HBSS utilizado neste trabalho. 

 

 

 

 
 

Componente g/L 

Sais inorgânicos    

CaCl2•2H2O  0,185 

MgSO4 (anidro)  0,09767 

KCl  0,4 

KH2PO4 (anidro)  0,06 

NaCl  8,0 

Na2HPO4 (anidro)  0,04788 

Outros   

D-Glucose  1,0 

Vermelho de fenol • Na  0,011 

NaHCO3  0,35  

Gramas de pó necessárias para preparar 1 L  9,8 
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