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RESUMO
Componentes de próteses e órteses humanas devem ser confortáveis, capazes de
realizar as funções esperadas e, mais do que tudo, confiáveis. O foco deste trabalho é no
desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de análise de parafusos cirúrgicos. Para
tanto foi desenvolvido um aparato mecânico, que consiste em um atuador de torque e um
sistema de aquisição de dados. O atuador, composto por um motor elétrico acoplado a um
redutor, aplica torque sobre o parafuso em teste, que o transfere a uma célula de carga e,
assim, ao sistema de aquisição de dados. Parafusos canulados de aço inoxidável e corticais
de titânio, de diferentes fabricantes, foram testados para torque de inserção e remoção,
torque máximo e ângulo de ruptura.
Os resultados mostraram que, apesar de todos os parafusos canulados seguirem os
padrões recomendados, foram encontradas dispersões significativas entre os resultados
verificados para os parafusos corticais de titânio, o que indica problemas de material ou
manufatura. Os resultados mostraram valores mais elevados para torque de remoção que de
inserção, o que, apesar de esperado, não é um efeito desejável, uma vez que facilita a
fratura após a convalescência do paciente, em uma eventual remoção do parafuso. A
análise dos resultados mostra a eficiência da metodologia desenvolvida, e chama a atenção
para a confiabilidade dos componentes de órteses e próteses.

PALAVRAS-CHAVE: parafuso canulado, torque de ruptura, ângulo de ruptura, torque de
inserção e remoção; ASTM F 543-02.
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ABSTRACT
Human orthotic device components must be comfortable, able to execute the
expected functions and, most of everything reliable. The focus of this work is the
development and application of a surgical screw resistance analysis methodology. For this,
a mechanical apparatus, consisting of a torque actuator and a data acquisition system was
developed. The actuator, composed by an electric engine and reducer, applied torque on
the tested screw, who transfers it to a load cell, especially developed, and thus to the data
acquisition system. Cortical titanium and cannulated stainless steel bone screws were
tested, from different manufacturers, for insertion and removal torque, maximum torque
and rupture angle.
The results showed that, despite that all cannulated screws had followed the
recommended standards, it was found significant dispersion among the results for titanium
cortical screws, which indicates manufacturing or material defects. Results also showed
that removal torque was always higher than insertion torque. This is an undesirable, yet
expected, effect, once fractures may come to happen after the healing of the patient, or
even on the occasion of a substitution. The analysis showed the efficiency of the
methodology developed, and opens a point of discussion on orthotic reliability.

Keywords: Orthotic screws, torque resistance, rupture angle, insertion and removal torque,
screw resistance; ASTM F 543-02.
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1. INTRODUÇÃO

Esse estudo tem como objetivo projetar e construir uma máquina de torque para
testes de parafusos para implantes, que possibilite medir instantaneamente o torque de
ruptura, inserção, remoção e o ângulo de torção para atender os requisitos da norma ASTM
F 543-02. Essa norma preconiza que sejam realizados os testes de torque máximo, de
inserção, remoção e ângulo de quebra para as devidas qualificações desses produtos.
Os ensaios são importantes para caracterizar os parafusos e padronizá-los quanto ao
torque necessário para a inserção e a remoção em dispositivos apropriados, focando-se na
geometria e no material da construção dos parafusos, permitindo ao ortopedista um melhor
controle sobre sua utilização e para evitar o afrouxamento, que pode prejudicar a
recuperação do paciente.
Conforme Shimano (2005), os ensaios realizados através do uso de um torquímetro
convencional apresentam algumas dificuldades metodológicas importantes tais como a
leitura da deformação angular e a incapacidade do torquímetro convencional de armazenar
os dados, a dificuldade de manutenção da perpendicularidade entre o braço axial do
parafuso, submetendo-o a outros esforços além da pura torção, e a variação da velocidade.
Tavares (2003) encontrou em seus estudos uma variação muito significativa nos torques
medidos por diferentes torquímetros convencionais.
A literatura (Haack e Mcglumphy 1998) mostra uma interação de fatores clínicos
que podem causar o afrouxamento dos parafusos e, consequentemente, uma perda de
tensão ou pré-carga. A literatura também mostra uma variação no torque gerado por
diferentes dispositivos eletrônicos ou manuais mostrados por (Tan e Nicholls, 1998).
Diversos autores como Collinge et al. (2000), limitam-se a avaliar somente o torque de
ruptura e o local da ruptura. Outros autores como Abel e Sum (1998), apesar de usarem
uma máquina de torção, tiveram de fazer uma anotação manual das medidas, o que
dificulta o ensaio e pode mascarar os resultados, uma vez que o ângulo de quebra de
parafusos de aços inoxidáveis pode ocorrer acima dos 360 graus. Outras metodologias
foram utilizadas por autores como Glauser et al. (2003) que usaram uma furadeira acoplada
a um transdutor de torque, permitindo que o torque fosse imposto sem variação de
velocidade. Porém essa metodologia não reproduz os ensaios de rotina em indústrias de
1

implantes Para a inserção dos parafusos, Browner et al. (2003) indicam que o torque
aplicado pelos cirurgiões durante a inserção dos parafusos varia de 2,95 N.m a 5,98 N.m, o
que seria suficiente para fraturar um parafuso de diâmetro interno de 2,92mm.
O torque imposto pelo cirurgião durante a aplicação no procedimento cirúrgico
pode ser maior que o torque máximo suportado pelos parafusos levando a ruptura. Mesmo
que durante a inserção o descarregamento ou o alívio das tensões seja rápido e com isso
não haja a fratura do parafuso ou do osso que está recebendo o implante, isso poderá
comprometer a estabilidade ou mesmo o comportamento mecânico do parafuso.
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento, fabricação e avaliação de
desempenho de um dispositivo que atenda às exigências da Norma regulamentadora, ou
seja, que permita qualificar o desempenho de parafusos cirúrgicos, que são ofertados sem
um controle de qualidade adequado. O aparato experimental desenvolvido deve ser capaz
de realizar ensaios de torque de inserção e remoção, torque máximo e ângulo de ruptura,
com rotação controlada e um sistema de medição e aquisição de dados via computador,
permitindo o armazenamento dos dados obtidos.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E ESTADO DA ARTE

2.1

Biomecânica do tecido ósseo
Analisando sob o aspecto anatômico, os ossos são tecidos que podem ser submetido

a esforços, mas ao mesmo tempo apresentam regiões frágeis, quebradiças e heterogêneas.
HALL (1991) afirma que o osso nos traz a idéia de um tecido morto, um pedaço de
mineral seco e frágil. Porém uma das propriedades importantes do osso é a sua força e
dureza, pois o tecido ósseo é elástico, e quando submetido à ação de uma força sofre uma
deformação, mas cessando a força, volta ao seu estado inicial, ou seja, obedece a Lei de
Hooke. Existe proporcionalidade entre as forças aplicadas e as deformações produzidas. Se
as forças forem aumentadas o corpo sofre a ruptura, mesmo podendo a estrutura óssea
suportar sobrecargas altas, como aquela que ocorre na prática esportiva, isso provoca
elevação na densidade óssea em relação aos indivíduos não atletas (NILSON e WESLIN,
1971). Apontando para a necessidade de uma organização desde o nível microscópico até o
macroscópico que consiga dissipar ao máximo esta força que em muitos casos chega a ser
destrutiva.
Segundo Amadio (1989), o osso se organiza internamente desde o seu
desenvolvimento no mesênquima, em células e um material intercelular calcificado que é a
matriz óssea, sendo de 50% do peso de parte inorgânica. Os íons mais encontrados são os
fosfatos e os cálcios, também o bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato em
pequenas quantidades. O cálcio e o fósforo formam os cristais de hidroxiapatita. Estes
cristais arranjam-se ao longo das fibrilas colágenos e são envolvidos por substâncias
fundamentais amorfa. A associação de hidroxiapatita com fibras de colágenos é
responsável pela dureza e resistência do tecido ósseo.
O tecido ósseo é um dos mais resistentes e rígidos do corpo humano, serve para
suporte das partes moles e protegem órgãos vitais, como os contidos na caixa craniana e
torácica e no canal raquidiano, alojam e protegem a medula óssea, formadora do sangue.
Proporciona apoio aos músculos esqueléticos e constitui um sistema de alavancas que
amplia as forças geradas na contração muscular.
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Todos os ossos são revestidos em sua superfície externas e internas por membranas
conjuntivas, o periósteo e o endósteo, respectivamente. O revestimento da superfície é
essencial para a manutenção do tecido, pois áreas de absorção óssea aparecem nos locais
que perderam o revestimento conjuntivo ou a camada de osteoblastos. O periósteo é
formado por tecido conjuntivo denso, muito fibroso em sua parte externa e mais celular e
vascular na sua parte interna. As células do periósteo que morfologicamente são
fibroblastos transformam-se muito facilmente em osteoblastos e têm importante função no
crescimento dos ossos e na reparação das fraturas. O osso cortical por seu grande conteúdo
mineral é mais rígido, suportando mais tensão, porém menos alongamento ou deformação
que o osso esponjoso, que suporta maior deformação antes de fraturar.
Fatores que determinam a forma dos ossos são segundo Julius Wolff, determinados
pela função, ou seja, a carga mecânica aplicada a um osso causando mudanças em sua
arquitetura.
Um osso curvo, solicitado por forças mecânicas, adapta-se por deposição de um
novo osso sobre o seu lado côncavo, e por reabsorção no seu lado convexo. Essa
característica é chamada LEI de Wolff, e foi estabelecida por Jensen, (Amadio, 1989). Os
elementos ósseos são depostos ou substituídos na direção das forças funcionais e
aumentam ou diminuem de acordo com o gradiente das forças funcionais.

2.2

Implantes Cirúrgicos
A utilização de implantes vem crescendo ao longo dos últimos anos, em especial

devido ao aumento da expectativa de vida média da população e ao índice elevado de
acidentes automobilísticos, de trabalho e com armas de fogo. As Figuras 2.1, 2.2 e 2.3
mostram os recursos aplicados atualmente para reparar os danos e dar uma sobre vida aos
pacientes.
Quando um osso é fraturado, perde a sua continuidade estrutural. Isso o torna
mecanicamente comprometido, pois é incapaz de suportar qualquer carga (Schatzker e
Tize, 2002). Porém sabe-se que a meta do tratamento das fraturas é a restauração da função
locomotora e não somente a união óssea. Visto que, apesar das fraturas cicatrizarem com a
utilização de métodos conservadores (não-operatórios), a falta de recursos para um correto
direcionamento dos fragmentos ósseos e dos tecidos adjacentes provoca complicações
como a má-união ou a não-união fragmentária.
4

Para garantir essa união interfragmentária com conseqüente independência funcional,
é necessário o uso de implantes (Canale, 1992). Esses implantes são usados na prática
cirúrgica no formato de fios de sutura, placas e parafusos, entre outros (Laing, 1994).
(Rüedi e Murphy 2002), afirmam que os implantes, quando inseridos no corpo humano,
estão submetidos a esforços mecânicos. Esses esforços estão relacionados tanto à carga
natural imposta pela gravidade e atividades muscular e ligamentar, quanto à modificação
de uma carga natural produzida pelo próprio implante (Rho et al., 1988). Também, durante
o procedimento cirúrgico, ocasionalmente esses implantes podem ser submetidos a
esforços excessivos e fraturar, ocasionando complicações como desconforto, perda
sanguínea e tempo de anestesia durante sua retirada e recolocação (Glauser, 2003).
Desta maneira, quando se insere um parafuso para fixação óssea cortical na fixação
de placas para estabilização de fraturas em ossos longos, este é submetido a um momento
torcional ou torque (Hughes e Jordan, 1972). O torque é, aparentemente, responsável pela
ancoragem do parafuso, caso este não possua um coeficiente de segurança para suportar
carregamento mecânico sem romper ou se não estiver de acordo com as normas vigentes
(Oni e Batchelor, 1995). Assim é relevante a necessidade de normas técnicas aceitas e
cumpridas no campo dos implantes que forneçam especificações quanto às propriedades,
estruturas, processos de fabricação, métodos de ensaio e composição química do implante
(Laing, 1994).
As Figuras 2.1 a 2.3 mostram exemplos de aplicações cirúrgicas de próteses
metálicas e bio-absorvíveis.

Figura 2.1

Próteses metálicas parafusadas.
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Figura 2.2

Redução de fratura de cabeça de fêmur com parafuso
parafuso canulado.
canulado

Figura 2.3

Parafusos para fixação do tendão patelar na reconstrução do LCA.
LCA

2.3

Materiais usados na fabricação de implantes
O titânio puro e suas ligas têm sido desenvolvidos e utilizados como
c
biomateriais

desde a década de 1960 (Yokoyama
Yokoyama et al.,
al 2002). O titânio é mais resistente a corrosão,
corrosão
apresenta menor módulo
dulo de elasticidade que o aço e alta resistência mecânica. Além disso,
há uma reação entre o osso e o titânio que favorece a estabilidade
estabil
do implante.
implante (ASTM
F136).
O titânio é escolhido como material biomédico para ser utilizado em pessoas que
tenham alergia a metais como cromo e níquel (dois componentes presentes no aço
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inoxidável) embora existam aços inoxidáveis livres de níquel (Disegi e Eschbach, 2000).
Além disso, o implante de titânio tem mostrado índices de rejeição muito baixos,
confirmando sua alta biocompatibilidade. O titânio possui maior flexibilidade, isto é, um
menor módulo de elasticidade. Esses fatores associados podem melhorar a osseointegração
e fixação mecânica, especialmente em elementos que não terão micromovimentos
significativos em relação ao osso, como no caso de parafusos para fixação óssea, implantes
dentários. (Christensen et al., 2000), Em diversas aplicações, sua resistência à corrosão é
superior à resistência dos aços inoxidáveis. A resistência da liga mecânica é comparável à
do aço, entretanto, com menor densidade.
O titânio é usado comercialmente puro e na forma de ligas. Quando puro apresenta
baixa resistência mecânica sendo usado principalmente como revestimento poroso em
próteses. Esses revestimentos são rotineiramente usados em próteses articulares e
implantes dentários para conseguir fixação por um período longo. A liga conhecida como
Ti-6Al-4V, que é usada extensivamente para juntas artificiais e sistemas de fixação, possui
um módulo de elasticidade que é aproximadamente metade do módulo dos aços
inoxidáveis e das ligas de cromo- cobalto.
O módulo de elasticidade do osso denso (cortical), varia entre 15 a 20 GPa, enquanto
que para as ligas de titânio o módulo é de aproximadamente 120 GPa. Além disso, as ligas
de titânio têm uma menor massa específica de modo que os implantes com Ti-6AI-4V são
mais leves quando comparados com os implantes de aços inoxidáveis e cromo-cobalto.
Os implantes ortopédicos são dispositivos que substituem parcial ou totalmente
funções de parte do corpo humano. Alguns implantes, chamados temporários, são feitos de
aços inoxidáveis. As placas e parafusos estabilizadores de fraturas, por exemplo,
desempenham suas funções por um período pré-estabelecido até que ocorra a recuperação
do osso danificado e o implante possa ser removido. Assim a resistência do material às
condições do corpo humano (biocompatibilidade) pode ser menor, de modo que
alternativas mais econômicas possam ser usadas. Sendo assim o aço inoxidável é o
material mais aplicado para próteses temporárias. Já outros implantes, chamados
permanentes, como as próteses para substituir articulações do corpo humano como as
próteses totais do quadril, precisam desempenhar suas funções durante intervalos
prolongados de tempos. Uma vez implantados, os biomateriais necessariamente entram em
contato com os fluidos corpóreos. Esses fluidos podem, ao longo do tempo, degradar
significativamente a maioria dos materiais de considerável inércia química (Bochi, 2007).
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Além disso, grande parte dos implantes é submetida a esforços mecânicos estáticos ou
dinâmicos, muitas vezes de magnitudes relevantes.
A combinação de elevada resistência mecânica e a resistência à degradação pela
ação do meio fisiológico, isoladamente ou combinada com esforços mecânicos cíclicos e
ou estáticos, faz de alguns materiais metálicos os preferidos para a fabricação de implantes
ortopédicos. Entre esses, o aço inoxidável austeníticos de classificação ASTM F 138
(classe especial do aço AISI 316L para aplicações médicas) é o material mais amplamente
utilizado até os dias de hoje (Gotman, 1995).
Entretanto, algum aspecto como baixa resistência mecânica quando na condição de
recozido e suscetibilidade à corrosão localizada muitas vezes limitam o emprego mais
amplo desse material para aplicações ortopédicas permanentes.
A necessidade de novos materiais metálicos para aplicações médicas levou ao
desenvolvimento de uma nova classe de aços inoxidáveis austeníticos de alto nitrogênio,
de classificação ISO 5832-9. Esse material combina alta resistência mecânica, mesmo
quando recozido, e alta resistência à corrosão localizada (Giordani et al., 2005),
características que o tornam promissor no sentido de substituir o aço inoxidável da
especificação ASTM F 138 na fabricação de implantes ortopédicos, principalmente para
aplicações mais críticas envolvendo carregamentos mais severos nos longos períodos de
permanência no interior do corpo humano. Embora o aço ISO 5832-9 já venha sendo
utilizado como substituto do aço ASTM F138 na fabricação de alguns tipos de próteses, o
seu desempenho ainda não é totalmente conhecido.
A maior resistência à corrosão do aço ISO 5832-9 é atribuída ao aumento da
estabilidade do filme passivo, favorecida pela presença do nitrogênio em solução sólida na
austenita desse aço (Pickering et al., 1988).
O material também deve ser livre de ferrita delta, pois a austenita quando
desestabilizada favorece a formação de carbeto de cromo, e devido ao empobrecimento de
cromo nas regiões adjacentes aos contornos de grãos estes materiais se tornam susceptíveis
a corrosão intergranular em meio fisiológico (GENTIL 1996).
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2.4

O parafuso como fixador universal
Entre as diferentes classes de fixadores destaca-se o parafuso, que se apresentam

em diversas classificações, tais como: parafuso com porca, parafuso com porca prisioneira
e parafuso prisioneiro. O tipo do parafuso vai depender das características de montagem da
junção. Os parafusos passam através de um furo nas partes a serem unidas e são
conectados com uma porca.

2.4.1

Aspectos relevantes em uniões parafusadas
No caso de fixação de placas, parafusos dentários, pediculares e muitas das

aplicações em ortopedia, o tipo utilizado é o parafuso prisioneiro. Quando fazemos rosca
em um dos elementos a serem unidos temos o parafuso com porca prisioneira, sendo este
utilizado quando não há desmontagens freqüentes da junta. O parafuso prisioneiro tem
rosca nas duas extremidades. Como um dos lados fica permanente na estrutura na maioria
das vezes, surge o termo prisioneiro. A Figura 2.4 (Shigley e Mischke, 2001) mostra os
diferentes tipos de parafusos.

Figura 2.4

Tipos de parafusos: (a) passante, (b) com porca e (c) prisioneiro.

A norma brasileira ABNT PB-50 1 especifica os diâmetros dos furos de passagem
dos parafusos. O tipo do parafuso vai depender das características de montagem da junção.
O tipo de cabeça vai depender das ferramentas disponíveis e, principalmente, do espaço
útil disponível no conjunto a ser unido. Mas o parafuso com cabeça sextavada é o que
permite maior torque de montagem.
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Os parafusos são fabricados em diferentes formas, e dimensionados para diversas
resistências. A especificação da UNS (Unified National Serie) exige os padrões do Sistema
Internacional (SI) para os parafusos a, b e c (Figura 2.4).
De forma similar, o padrão ISO está de acordo com o SI. A norma ABNT EB-168,
agrupa os parafusos em classes de propriedades mecânicas, levando em conta os valores de
resistência à tração, tensão de escoamento e alongamento, bem como estabelece
prescrições de ensaios de peças roscadas, com rosca ISO de diâmetro até 39 mm, em
qualquer forma geométrica fabricados com aço carbono ou aço-liga. As diferentes classes
do parafuso são feitas de diferentes materiais com tratamentos térmicos e resistências
diferentes.
A SAE (Society of Automotive Engineers) possui um sistema de classificação
baseado no da UNS, com poucas diferenças. Verifica-se a classe do parafuso através de
marcas na cabeça ou extremidade permitindo uma identificação mais fácil da resistência.
Uma medida importante da resistência de um parafuso é sua carga de prova (Sp)
que Norton define como a força próxima da qual o parafuso entra no regime plástico, valor
porém menor que a tensão de escoamento do material do parafuso (Shigley e Mischke,
2001). Norton, 2000, referencia que a máxima pré-carga seja, respectivamente, de 90% e
75% do limite de resistência do material para parafusos estática e dinamicamente
carregados.
A literatura sobre projeto mecânico dedica grande quantidade de informação sobre
o parafuso e a geometria da rosca, com suas devidas características. Segundo a
classificação ABNT, o parafuso divide-se em cabeça e corpo.
Os parâmetros de classificação da cabeça são forma e diâmetro, enquanto o corpo
inclui o diâmetro maior ou nominal, que é o maior diâmetro medido na rosca, diâmetro
menor e médio.
Outros parâmetros importantes são o passo, a forma e o ângulo da rosca (Figura
2.5, Shigley e Mischke, 2001). Através do diâmetro médio calcula-se a área de resistência
à tração do parafuso. Ao executar um ensaio de tração em um corpo de prova liso e polido
com diâmetro igual ao diâmetro médio de um parafuso, este apresentará a mesma
resistência à tração do parafuso.
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Figura 2.5

Padronização da nomenclatura das dimensões de parafusos.

O avanço L, que não está representado, é a distância que a porca avança ao longo
do eixo da parte roscada em uma revolução completa. Para roscas simples o avanço é igual
ao passo (p). A norma ISO padroniza o ângulo da rosca (ângulo de flancos) em 60°. Os
filetes podem ser fabricados com cristas e raízes que podem ser planas ou arredondadas. A
raiz é um ponto concentrador de tensões, cujo arredondamento (Figura 2.5) proporciona
maior vida em fadiga ao componente.
A Figura 2.6 (Shigley e Mischke, 2001) mostra a representação, conforme o
sistema internacional de unidades (SI), das dimensões da rosca externa, segundo as Normas
ISO e ABNT-168, onde r = 0,144p e H = 0,866p.

Figura 2.6

Representação métrica das dimensões da rosca externa.

Os parafusos são fabricados com aço, ligas de cobre ou outros materiais. Além de
apresentar resistência satisfatória, devem também apresentar as propriedades compatíveis
com o processo de fabricação e com o uso. A fabricação pode ser por usinagem em tornos
e roscadeiras ou conformação, (laminação da rosca). No caso de fabricação por usinagem o
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material deve apresentar usinabilidade elevada. Esse processo limita-se a parafusos de
pequenas dimensões visto que ele resulta numa perda de material por formação de cavaco.
Para dimensões maiores preferem-se parafusos de cabeça forjada. A rosca é geralmente
obtida pelo rolamento do corpo entre matrizes (laminação), as quais comprimem o material
para conformação da raiz do parafuso e o expandem para conformar a crista.
Além da laminação da rosca, pode-se aplicar o processo de shot peening,
aumentando o gradiente de tensões residuais compressivas no fundo do filete. Porém este
método é complexo, tendo em vista que o fundo do filete é agudo e a camada plastificada
deve ser uniforme para que o processo seja benéfico.
Quando desejamos uma união desmontável, sem empregar métodos destrutivos e
que seja resistente para suportar cargas externas de tração, cisalhamento, ou combinação,
usa-se junta parafusada com arruelas endurecidas. Nestas o parafuso inicialmente é
apertado para produzir uma força inicial de tração Fi, após a qual são aplicadas a carga de
tração P e a carga externa de cisalhamento Fs. O efeito do pré-carregamento é dar as partes
em compressão melhores resistência à carga de tração externa e aumentar o atrito entre as
peças, para melhor resistirem à carga de cisalhamento. A carga de cisalhamento não afeta a
tração final no parafuso podendo, portanto, ser desprezada no estudo do efeito da carga
externa na compressão das peças e na tração resultante do parafuso.
A constante de rigidez de uma peça elástica como um parafuso é a razão entre a
força aplicada à peça e a deformação produzida. Obtém-se a deformação de uma barra
submetida à tração ou a compressão simples.

2.4.2

Controle do torque
Um problema freqüente em uniões parafusadas é o controle do torque adequado ao

tipo de parafuso e peças unidas, de modo a aplicar uma pré-carga adequada ao método de
aperto selecionado. O método de aperto correto é requerido para determinar a carga a ser
imposta ao conjunto. Na maior parte das vezes é imposta uma pré-carga insuficiente,
causada por um método de aperto inadequado, que é uma causa freqüente de falha em
parafusos. É importante para o projetista avaliar as características dos principais métodos
empregados para apertar os parafusos. Porém, qualquer que seja o método, certa dispersão
da pré-carga deve ser esperada.
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Um grande problema nas falhas de uniões fixadas por parafusos é o afrouxamento,
devido ao aperto inadequado. Um único parafuso apertado incorretamente pode conduzir à
falha do produto completo. Um método controlado de apertar conexões roscadas é
apertando de modo que um torque especificado seja conseguido. Este método é geralmente
conhecido como o controle do torque. O problema principal relacionado a este método é
que a força de tração do fixador (referida como a pré-carga ou pró-tensão) gerada do
resultado de um torque aplicado é dependente do projeto do fixador e das condições de
fricção, que prevalecem. Apesar desses problemas, é ainda a maneira mais comum de
assegurar-se que um parafuso montado cumpra com as especificações da engenharia.
O torque nominal necessário para uma dada pré-carga pode ser determinado por
tabelas ou pelo cálculo usando uma relação entre o torque e a tensão resultante do
parafuso. Quando um parafuso é apertado, o primeiro filete da rosca sustenta uma tensão
direta devido à tensão de elongação, junto com uma tensão de torção, devido ao torque que
age nos filetes da rosca. A maioria das tabelas de torque de aperto em parafusos ignora a
tensão de torção e supõe uma tensão direta na rosca. De proporção significativa do limite
de escoamento, somada ainda a um elevado atrito, o valor da tensão de torção pode ser tal
que, quando combinado com a tensão direta, resulte em uma tensão equivalente maior que
a de escoamento, conduzindo à falha. Uma aproximação consistente deve determinar o
valor da tensão direta que, quando combinado com a de torção, dará uma tensão
equivalente a alguma fração definida da tensão de escoamento. A proporção usada costuma
ser 90%.
Outro método é o método do giro da porca, produzido por um aperto manual, quando
um determinado ângulo de aperto é especificado. O método foi desenvolvido para o uso
com chaves mecânicas. O aperto a um ângulo pré-determinado além da extensão elástica
resulta em uma pequena variação na pré-carga devido, em parte, à tolerância da tensão de
escoamento. As principais desvantagens deste método estão associadas a dificuldade de
determinação exata do ângulo de aperto, que deve, sempre que possível, ser determinado
experimentalmente. Também o fixador pode somente sustentar um número limitado de reaplicações antes de falhar.
Também existe o método conhecido pelo nome de "método do controle da união".
Pré-cargas muito exatas podem ser conseguidas por este método minimizando a influência
da fricção e de sua flutuação. O método tem necessidade de um equivalente eletrônico
neste método, um sistema de controle é usado, e sensível ao gradiente de torque do
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parafuso que está sendo apertado. A detecção rápida da mudança na inclinação deste
gradiente indica que o ponto de escoamento está sendo alcançado, interrompendo-se o
processo de aperto. Isto é conseguido através do uso de sensores de torque e ângulo.
Valores permissíveis podem ser usados para detectar os parafusos que se encontram
fora de sua especificação. Um pequeno grau de flutuação da pré-carga resulta ainda deste
método devido à influência da fricção. Quanto mais elevada a fricção nos flancos, mais
elevada será a tensão de torção. Para um dado valor de escoamento, resulta em uma précarga mais baixa devido a uma tensão direta mais baixa. Este método foi usado em
aplicações críticas, tais como os parafusos da tampa de cilindros a fim de que as pré-cargas
consistentemente elevadas pudessem ser conseguidas (que podem permitir que os
parafusos menores sejam usados). Entretanto devido ao custo das ferramentas necessárias
para usar este método (uma chave de mão que incorpora os circuitos do controle custa
muito mais do que uma chave de torque convencional), a popularização deste método é
improvável. No caso da empresa já possuir um equipamento eletrônico similar que possa
ser acoplado à chave de torque é recomendado que a equipe de funcionários utilize tal
método. Caso contrário, o projetista não pode esperar elevadas pré-cargas objetivando usar
parafusos de menores dimensões (Pizzio, 2005). Esse método também tem a limitação de
provocar escoamento, o que impossibilita a reutilização dos elementos após a
desmontagem. Porém, devido ao baixo custo dos parafusos em comparação ao
equipamento sugere-se o não reaproveitamento destes.

2.4.3

Parafusos para fixação óssea
A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas é um comitê nacional de

normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês
Brasileiros e dos Organismos de Normalização Setorial, são elaboradas por Comissões de
estudos, formadas por representantes dos setores envolvidos, dela fazendo parte:
produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).
É necessário ter em mente que pode haver uma necessidade para parafusos ósseos
para aplicações particulares, que não estão incluídas nas normas NBR ISO 9268 e NBR
ISO 5835. Tais parafusos ósseos especiais podem diferir em parte das formas padronizadas
ou podem combinar partes destes dois produtos padrões. Entretanto, há certas partes do
projeto de parafusos, tais como as conexões para ferramentas, a forma da superfície
inferior da cabeça e a forma da rosca, que são críticas para aplicação cirúrgica. Estas partes
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são aquelas nas quais existe uma interface com placas ósseas (NBR ISO 9269), ou com
outros dispositivos ou com instrumentos tais como chaves de parafusos (NBR ISO 83192), ou machos, brocas e escareadores. Portanto nenhuma variação é permitida nestas partes.
Na inter-relação de normas que tratam de parafusos, placas ósseas e ferramentas
pertinentes foram estabelecidas que o conjunto de normas internacionais pertinentes fosse
dividido em duas séries paralelas. A base para essa divisão é essencialmente a diferença de
projeto das roscas dos parafusos ósseos (parafusos tipo HA e HB, em oposição aos
parafusos tipos HC e HD).
Os parafusos corticais, projetados principalmente para fixação na parte cortical do
osso, costumam ter rosca do tipo HA em seu comprimento total. Os parafusos esponjosos,
projetados principalmente para fixação no osso poroso, têm rosca do tipo HB e podem ser
total ou parcialmente roscados.
Há uma variedade de parafusos ósseos metálicos atualmente em uso que podem ser
classificados através das definições e características fornecidas pelas normas NBR ISO
9268 e norma NBR ISO 5835. No momento, estas normas incluem parâmetros que
definem os seguintes tipos de parafusos, independente do tipo de conexão para ferramenta
com que é fabricado.
− Tipo HA: superfície inferior da cabeça de forma esférica, rosca assimétrica rasa e
cabeça do parafuso profunda (Figura 2.7, Shigley e Mischke, 2001).
− Tipo HB: superfície inferior da cabeça de forma esférica e rosca assimétrica
profunda com cabeça do parafuso rasa.
− Tipo HC: superfície inferior da cabeça de forma cônica e rosca simétrica.
− Tipo HD: superfície inferior da cabeça de forma cônica e rosca assimétrica.

Figura 2.7

Representação de um parafuso cirúrgico tipo HA.
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2.5

Extensometria
Em 1856, Kelvin realizou experimentos utilizando fios de cobre e ferro, e observou

que a resistência elétrica variava quando os materiais sofriam deformação na região
elástica. Ele verificou que a variação relativa da resistência sobre a variação relativa da
deformação é uma constante, dada pela equação 1

K=

∆R ∆L
/
R L

(1)

Essa relação viria a ser chamada “fator gauge”. Considere-se um condutor (Figura
2.8) de comprimento l e área da secção transversal (circular) A. Sabe-se que a resistência
elétrica R de um condutor é função dos aspectos geométricos (l /A) e da resistividade (ρ)
do material, conforme a equação 2.

R = ρ.

Figura 2.8

l
A

(2)

Representação do condutor de comprimento l.

O extensômetro de resistência elétrica é um sensor de deformação relativa cuja
resistência elétrica R varia ∆R / R quando sob a ação de uma deformação relativa ε ,
devida ao efeito da deformação mecânica do elemento elástico onde está colado, segundo a
equação 3.

ε = ∆L / L = (1 / K )( ∆R / R)

(3)
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Onde K é denominado por fator gauge e representa a sensibilidade do strain gage. O
valor de K depende do material do extensômetro. Comercialmente o extensômetro não
apresenta um aspecto de fio, mas de uma grade formada por um “vai e vem” de um
condutor. O extensômetro de resistência elétrica é formado por dois elementos: a base e a
grade (Figura 2.9). A base é uma lâmina de epóxi ou poliamida de grande elasticidade que
tem três funções básicas:
- servir de base para a grade.
- permitir a adesão do sensor à superfície elástica.
- isolar eletricamente a grade.
O elemento resistivo é formado por silício, por uma liga metálica de níquel-cromo,
ou por cobre-níquel.

Figura 2.9

Extensômetro de resistência elétrica.

A utilização de strain gages é relativamente simples: estes devem ser colados na
superfície do objeto que se pretende medir as deformações. Quando houver uma
deformação no objeto que está sendo medido, haverá uma deformação no extensômetro, o
que implica numa variação de comprimento, com conseqüente variação de resistência
elétrica. Devido ao fato de fornecer um sinal elétrico, tem-se construído células de carga a
base de strain gages, que constituem a maioria das balanças eletrônicas modernas. Este
sinal pode ser facilmente processado e analisado por computadores ou outros
equipamentos eletrônicos e, portanto, pode ser utilizado em medições dinâmicas, o que é
um fator que limita a utilização de sistemas mecânicos convencionais.
Os Extensômetros elétricos são formados por um filme metálico, com a função de
micro-resistência elétrica, montados em uma película de material eletricamente isolante.
Este sensor quando firmemente aderido à superfície de um corpo, acompanha as micro
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deformações ocorridas, acusando-as através das variações de resistência elétrica do filme
metálico.
São duas as principais aplicações dos extensômetros:
a) Determinação de deformações numa área de dimensão da grade do extensômetro
colado a um componente mecânico e, conseqüentemente, as tensões naquela área.
b) Elemento sensor de deformação, funcionando como transdutor calibrado em
termos de deslocamento, força, pressão, aceleração, etc.
Além do extensômetro de resistência elétrica, existem extensômetro que utilizam
outros princípios, tais como: mecânicos, ópticos elétricos, acústicos e pneumáticos. (Dally
et al 1993) Os extensômetro elétricos podem ser: indutivos, capacitivos, resistivo e
piezelétrico (Thomas, 2003).

2.5.1

Transdutor de Força
Transdutor de força é qualquer dispositivo que, quando excitado por força, fornece

uma resposta (saída) proporcional à excitação (entrada), conforme o diagrama da Figura
2.10.

Figura 2.10

Diagrama de um transdutor de força, (Borchart & Zaro,1982).

A grandeza a ser medida, no caso força, é transformada pelo transdutor em uma
grandeza de outra natureza. No caso dos transdutores elétricos uma grandeza de força na
entrada do transdutor se transformará num sinal elétrico na saída. Os transdutores são
caracterizados por um parâmetro denominado sensibilidade, que é definido pela equação 4:

S= resposta/excitação

(4)
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2.5.2

Elemento Elástico
O elemento elástico é a peça, construída geralmente em material metálico, que

representa a geometria de interesse num transdutor de força. Sua função é servir de reação
à grandeza mecânica aplicada e conduzir o efeito desta grandeza em um isolado e, se
possível, uniforme, campo de deformações relativas, onde os extensômetros são
posicionados (Cauduro, 1992).
Os níveis de deformação do elemento elástico não devem exceder em qualquer
ponto, quer seja ou não posição de algum extensômetro, o limite elástico do material de
que é construído.
Em outras palavras, a tensão em qualquer ponto do elemento elástico não deve
exceder o limite de escoamento do material.
O elemento elástico é a parte crítica de um transdutor extensométrico e deve
funcionar como se fosse uma mola de alta exatidão, estável no tempo e insensível a
variações de temperatura, o que implica em: linearidade, baixa histerese mecânica, baixa
fluência e estabilidade metalúrgica (Cauduro, 1992).
O material elástico deve possuir também alta condutividade térmica para dissipar o
calor gerado pela corrente elétrica nos extensômetros, o que praticamente inviabiliza o uso
de materiais não metálicos. Entre os materiais mais utilizados estão os aços ABNT 4140 e
aços inoxidáveis AISI 410 e ligas de alumínio. Para cada tipo de elemento elástico existem
extensômetros auto-compensados, que apresentam a mesma dilatação do material para uma
determinada faixa de temperatura. A dureza máxima recomendada para o elemento
elástico, no caso do aço, é em torno de 50 HRC, para evitar fraturas frágeis. As células de
carga dinâmicas são feitas de aços com baixa histerese e alta resistência. A baixa histerese
é fundamental porque em ensaios dinâmicos é provável a ocorrência de muitos ciclos de
carga e recarga. O material histerético absorverá energia a cada ciclo, o que em alguns
casos pode mudar suas características durante o uso ou provocar dano acumulado. Os aços
chamados genericamente “especiais” são materiais de alta resistência, em geral, após
tratamento térmico. Isto permite que o transdutor tenha um tamanho menor e seja mais
prático. Esse tipo de material tem grande estabilidade nas suas propriedades mecânicas
(Doz et al., 1990).
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2.5.3

Transdutor com extensômetros de resistência elétrica
O transdutor é composto por uma célula de carga e um condicionador de sinais (que

alimenta e faz a leitura dos sinais). A Figura 2.11 (Borchart e Zaro, 1982) mostra um
diagrama de bloco das unidades componentes de um transdutor. Numa outra representação,
a transformação de uma força em sinal elétrico pode ser dividida em quatro blocos,
conforme a Figura 2.12 (Borchart e Zaro, 1982). No primeiro estágio, a força aplicada no
elemento elástico provoca deformações elásticas ( ε = ∆L/L) que dependem da geometria e
do material da célula e de sua intensidade.
No segundo estágio, essas deformações elásticas são transformadas em variações de
resistências elétricas ( ∆R/R), através de extensômetros de resistência elétrica colados na
célula. Essas resistências são ligadas num circuito tipo ponte de Wheatstone, que fornece
um sinal elétrico de desbalanço ( ∆V/V) proporcional à variação de resistência elétrica.
Como as deformações elásticas são pequenas, da ordem de micrometros, faz-se necessário
o uso de amplificadores a fim de medir os sinais resultantes. É comum o uso de pontes
amplificadoras especiais para extensômetros e que completam o processamento do último
estágio da informação, com baixo ruído. Assim, num transdutor, é o elemento elástico que
deve ser escolhido para cada aplicação específica.

Figura 2.11

Diagrama de bloco e um transdutor, (Borchart & Zaro,1982).
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Figura 2.12

Diagrama do processo da informação, (Borchart & Zaro,1982).

É conveniente definir uma sensibilidade, ou seja, um parâmetro característico para
cada estágio conversor da informação de um transdutor. Assim, as equações 5, 6, 7 e 8
mostram, respectivamente, a sensibilidade do circuito, dos extensômetros, da célula de
carga, e do transdutor.

2.5.4

 ∆V   ∆L 
Sp = 
÷ 
 V   L 

(5)

 ∆R   ∆L 
K =
÷

 R   L 

(6)

 ∆R 
Sc = 
 ÷ (F )
 R 

(7)

 ∆V 
K =
 ÷ (F )
 V 

(8)

Ponte de Wheatstone
A ponte de Wheatstone é um circuito elétrico a partir do qual se podem comparar

resistores e medir variações relativas de resistência elétrica. As variações de resistência
observadas sobre os extensômetros de resistência elétrica são muito pequenas, na ordem de
1 mV. Medir diretamente estas variações pode significar uma difícil e onerosa tarefa. Por
esta razão, os extensômetros são ligados de modo a formar um circuito tipo ponte de
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Wheatstone, o que facilita e diminui os custos da operação de extensômetros. A Figura
2.13 mostra uma ponte simples, formada por quatro resistores de Wheatstone. Este circuito
é alimentado por um sinal de tensão externo Vexc, que produz um sinal de tensão de saída
Vout nulo, única e exclusivamente quando as resistências respeitarem a equação 9:

 R1   R3 
  =  
 R2   R4 

Figura 2.13

(9)

Ponte de Wheatstone.

A partir destes componentes, podem-se obter diferentes configurações de
montagens, nas quais o extensômetro de deformação pode assumir o papel de qualquer um
dos resistores da ponte, ou mesmo mais de um, conforme o nível de sensibilidade
requerida. Ao utilizar quatro extensômetros ativos no lugar dos resistores R1, R2, R3 e R4,
obtém-se a máxima sensibilidade possível, configuração denominada de ponte completa. Já
a configuração do tipo meia ponte, como o próprio nome sugere, utiliza dois extensômetros
ativos, ou seja, apenas metade ou um “braço” da ponte, resultando por fim na metade da
sensibilidade da ponte completa. Há, também, a possibilidade de utilização de apenas um
extensômetros ativo. Esta configuração é chamada de um quarto de ponte.
A sensibilidade do sinal de saída será então o produto das sensibilidades do
extensômetro e da sensibilidade da ponte em termos de equações.
No caso de ponte completa, todos os resistores R1, R2, R3 e R4, são substituídos
pelos extensômetros EXT1, EXT2, EXT3 e EXT4 (Figura 2.14).
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Figura 2.14

Ponte de Wheatstone completa.

No caso de todos os extensômetros terem a mesma resistência, a diferença de
potencial, em função da potência dos extensômetros será dada pela equação 10:

E = 2 I e Re = 2 Pe Re

(11)

Portanto, a constante característica da ponte, para n=4 e r=1, pois EXT1=EXT2, é
expressa pela equação 11.

K c = 2 I e K = 2K e Pe Re

(11)

O que resulta na saída dada em 12:

∆E 0 = 2K Pe Re .ε

(12)

Verifica-se, neste caso, que a constante característica do arranjo de ponte completa é
o dobro dos arranjos de 1/4 de ponte e de 1/2 ponte simétrica. Além disso, neste arranjo os
efeitos devidos à temperatura são compensados normalmente. Este arranjo é o mais
recomendado para ser utilizada na construção de transdutores a base de extensometria, tais
como células de carga e transdutores de deslocamentos, como clip gages.
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O projeto mecânico de um elemento elástico pode ser feito através do projeto de suas
dimensões e de seu material através do cálculo de tensões e deformações e estes devem
estar dentro de um limite aceitável. Em caso contrário, devem ser alteradas as dimensões
do material ou até mesmo o tipo de elemento elástico, até se obter uma relação de tensão e
deformação satisfatória (Cauduro, 1992).
Para a avaliação ou ensaio do desempenho de um transdutor extensométrico,
necessita-se de outro transdutor padrão ou de um sistema padrão que, sob a ação de uma
grandeza mecânica, produz um sinal de saída elétrico no transdutor em teste. A qualidade
do transdutor ou sistema padrão usado influi na exatidão da medida do transdutor
extensométrico.
No uso de transdutores extensométricos podem ocorrer erros e surgir perturbações
diversas, tais como:
- Erros do sistema padrão, erros humanos (leitura, procedimentos), histerese,
influência de temperatura (variação, gradientes), não linearidade, cargas excêntricas,
cargas laterais ou angulares, influências eletromagnéticas e condições ambientais na
realização do ensaio (temperatura e pressão).
Estes erros e perturbações podem ocorrer, individualmente ou em conjunto, a cada
uma das etapas do processamento da informação.
Desse modo um transdutor extensométrico, quando sob ação de grandezas
mecânicas, e estando o seu sinal de saída elétrico correlacionado ao transdutor padrão ou
sistema padrão, pode ter a sua curva de calibração caracterizada, o que é de fundamental
importância para a sua correta aplicação.
A calibração de células de cargas pode ser feita com pesos mortos, multiplicações de
pesos mortos, cargas hidráulicas ou mecânicas. Para torquímetros, usam-se braço de
alavanca com pesos mortos ou inserção em séries com outros torquímetros.
A norma brasileira NBR 12440 padroniza os termos relativos a transdutores e
torquímetros. Os termos mais importantes são:
- Sinal de saída: tensão (mV/V), corrente (mA/A) ou deformação (µm/m).
- Sinal de saída nominal: sinal de saída para a grandeza mecânica nominal.
- Curva de calibração: registro gráfico com os dados da calibração.
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- Não-linearidade: desvio máximo entre a curva de calibração e a reta de referência,
determinado somente com carga crescente. É expressa por uma porcentagem do sinal de
saída nominal.
- Histerese: diferenças máximas entre leituras do sinal de saídas do transdutor, na
aplicação de grandezas mecânicas crescentes e decrescentes. É expressa por uma
percentagem do sinal de saída nominal.
- Repetitividade: diferença máxima entre sinais de saídas para aplicações de uma
mesma grandeza em iguais condições ambientais e de aplicação de grandeza. É expressa
por uma percentagem do sinal de saída nominal.
- Erro combinado: desvio máximo entre a reta de referência e a curva de calibração,
englobando a não-linearidade, a repetitividade e a histerese. É expresso por uma
percentagem do sinal de saída nominal.
- Capacidade nominal: grandeza mecânica para a qual o transdutor foi dimensionado,
e sob a qual trabalha sem danos dentro da faixa de segurança dimensional.
- Equilíbrio de zero: sinal de saída do transdutor com a excitação elétrica da ponte de
Wheatstone recomendada e sem a ação de qualquer grandeza mecânica e é expresso por
uma percentagem do sinal de saída.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

3.1

Ensaio de Torção
O ensaio de torção é realizado em máquinas especiais para este tipo de ensaio.

Quando se trata de um esforço de torção, o momento de torção que é o produto da força
vezes a distância de aplicação de carga, é também chamado de torque e sua unidade de
acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), é Newton metro (Nm). A partir da
realização do ensaio de torque pode se conhecer o momento torsor e o ângulo de torção e
elaborar-se um gráfico semelhante ao obtido no ensaio de tração, que permite analisar as
seguintes propriedades: limite de escoamento, escoamento, torque máximo e torque de
ruptura.
Segundo Souza, 1982, este ensaio não é utilizado para especificações de materiais,
sendo indicado para peças que, na prática, são submetidos aos esforços de torção, como
molas, barras de torção e parafusos, dentre outros. Na torção pura, verifica-se tensão de
cisalhamento, que varia de zero no centro do corpo de prova, até seu valor máximo na
superfície.
O diagrama que se obtém em um ensaio de torção apresenta-se com o torque no eixo
das ordenadas e a deformação angular no eixo das abscissas. Assim podem ser calculadas
as propriedades mecânicas do material ou da estrutura ensaiada.
Para cálculo de tensões no fim da zona elástica, há a necessidade de uso de corpos de
prova em condições especiais de dimensionamento para não obter falsos resultados, visto
que as camadas superficiais podem sofrer deformação plástica enquanto as camadas mais
centrais ainda estão em regime elástico. Desta maneira, ao aplicar uma torção em
estruturas e não em corpos de prova, levam-se em consideração os valores de torque e
deformação angular (Sigley e Miscke, 2001).
A deformação angular resultante do torque aplicado na estrutura (Figura 3.1) é
calculada pelo ângulo de torção, ou seja, o deslocamento angular de um ponto perto da
extremidade até um ponto na mesma linha longitudinal perto da extremidade giratória.
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Figura 3.1

Deformação angular de um ensaio de torque.

A torção pode ser classificada como torção uniforme, onde há plena liberdade para
deformação das secções transversais, ou torção não-uniforme, quando ocorrem os
engastamentos ou em suas proximidades, onde as secções transversas não estão livres para
girar.
Com relação aos tipos de fraturas resultantes em um corpo de prova cilíndrico, há
tensões máximas de cisalhamento situadas em dois planos perpendiculares entre si sendo
um deles perpendicular e outro paralelo ao eixo longitudinal do corpo de prova. Assim, a
ruptura de um metal dúctil ocorre por deslizamento ao longo dos planos onde se situam
tensões máximas de cisalhamento, portanto o aspecto da fratura é plano. Um metal frágil
rompe ao longo de um plano perpendicular à direção da tensão de tração, ou seja, uma
tensão que faz ângulo de 45° com o eixo longitudinal do corpo de prova, resultando uma
ruptura em hélice (Figura 3.2).

Figura 3.2

Ruptura de materiais dúcteis e frágeis sob torção.
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Essa diferença de comportamento torcional entre diferentes materiais mostra-se
relevante, tornando necessária à correta avaliação de seu comportamento mecânico durante
simulações de sobrecarga em torção.

3.2

Norma ASTM F-543-02
O ensaio de torção prevê um método consistente de medida para parafusos ósseos

totalmente rosqueados. Para parafusos parcialmente rosqueados, a relação entre os
comprimentos da parte rosqueada e da parte não rosqueada pode variar consideravelmente
entre os diversos tipos de parafusos.
O objetivo desta norma é proporcionar informações úteis e consistentes relacionadas
ao desempenho, terminologia, requisitos para materiais, exigências para acabamento e
marcação, cuidados e manuseio de parafusos ósseos metálicos. Os requisitos dimensionais
são estabelecidos para quatro tipos de parafusos ósseos – HA e HB ou HC e HD, conforme
estabelecido na ISO 5835 e ISO 9268, dimensionalmente similares aos especificados na
ASTM F 543-02. As dimensões e desempenhos destes tipos de parafusos são especificados
uma vez que o uso clínico destes produtos é amplamente difundido, sendo fornecidos por
diversos fabricantes.
A padronização das dimensões e tolerâncias das características das conexões para
ferramentas destes parafusos objetiva referências para o desenvolvimento de novos tipos
de parafusos, além de possibilitar que implantes de um fabricante possam ser utilizados
com os instrumentos associados de outros fabricantes. Isto pode beneficiar o cirurgião e o
paciente através da facilidade de identificação da instrumentação apropriada para
implantação e remoção pelo cirurgião.
Os parafusos corticais, projetados principalmente para fixação na parte cortical do
osso, têm rosca do tipo HA e são totalmente rosqueados. Os parafusos esponjosos, usados
principalmente para fixação no osso poroso, têm rosca do tipo HB e podem ou não ser
totalmente rosqueados. Os requisitos de desempenho são fornecidos para os diversos tipos
de parafusos ósseos, cilíndricos e com corpo sólido (não canulados), tendo como referência
as exigências para as propriedades estabelecidas na ISO 6475 para os parafusos de
superfície inferior da cabeça esférica, especificados como HA e HB. A padronização dos
requisitos de desempenho e a harmonização destes requisitos entre parafusos especificados
segundo as exigências das normas ISO e ASTM visa facilitar as aprovações para
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comercialização das declarações de conformidade de fabricante a estas normas. A ASTM F
543-02 estabelece limites mínimos de desempenho para as propriedades de torção dos
parafusos ósseos e um procedimento de ensaio através do qual este pode ser determinado.
Os parâmetros especificados na norma são os torques e o ângulo de ruptura. O torque
de ruptura objetiva caracterizar a resistência do parafuso, tendo sido determinado como um
parâmetro crítico na inserção de parafusos em um meio uniforme. Quando um parafuso é
inserido até a ruptura, pode-se afirmar que os esforços de torção são dominantes sobre os
de tração. No entanto, as forças de tração são desconsideradas na caracterização da
resistência de parafusos.
O ângulo de ruptura é uma medida da ductilidade do parafuso. Por exemplo, um
parafuso que tenha um ângulo de ruptura de 360º é mais dúctil que um com as mesmas
características dimensionais que rompe a 120º sob as mesmas condições de ensaio. Uma
vez que este parâmetro não representa o ponto no qual o parafuso perde suas propriedades
elásticas, uma avaliação do limite elástico sob torção foi estabelecida com o objetivo de
apresentar uma medida aproximada para esta propriedade, como a torção necessária para
produzir uma deformação angular permanente de 0,2%.
A Norma não impõe um método exato de fixação. Sugere-se prender uma quantidade
suficiente de filetes para manter o parafuso numa posição fixa, se possível com pelo menos
um fio de rosca exposto. Em qualquer caso, o relatório de ensaio deve registrar o
comprimento de ensaio e o comprimento fixado na pinça. Se um esforço axial for
necessário para encaixar a chave na cabeça do parafuso, o valor desta força deve ser
determinado. Recomenda-se que esta força necessária para este encaixe seja mínima. Esta
norma estabelece um procedimento de ensaio para determinação dos torques de inserção e
de remoção de parafusos ósseos em um meio especificado de modo a possibilitar uma
avaliação da uniformidade dos parafusos ensaiados ou mesmo uma comparação entre
diferentes produtos. Especial atenção deve ser dada ao manuseio do parafuso antes da
realização do ensaio, uma vez que existem diferenças entre resultados de torque para
parafusos estéreis e não estéreis recomendados pela Norma ASTM F – 543-02.
O método de ensaio, para determinação de esforços para inserção ou remoção,
especifica que o parafuso deve ser girado a uma taxa de 1 a 5 rpm dentro do bloco de
ensaio. Taxas de rotação mais elevadas (a uma ordem de grandeza maior, a 30 rpm) podem
simular melhor a situação clínica do uso de ferramentas manuais. Entretanto, se o usuário
escolher usar taxas de rotação mais elevadas, deve justificar e relatar. Todos os ensaios
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comparativos devem ser desenvolvidos na mesma taxa de rotação. Esta norma estabelece,
ainda, um procedimento de ensaio para determinação da resistência ao arrancamento axial
de parafusos ósseos de um meio especificado, também, com o objetivo de possibilitar uma
avaliação da uniformidade dos componentes ensaiados ou uma comparação entre
parafusos.
O desempenho de um componente só pode ser previsto indiretamente através dos
níveis de resistência e outros parâmetros.
As referências a parâmetros aplicáveis a materiais podem ou não descrever
adequadamente os componentes fabricados a partir deles. Na transição entre normas de
especificação e normas de desempenho de dispositivos, ambos os métodos podem ser
apropriados. As composições dos materiais referenciados pela norma ASTM têm sido
empregadas com sucesso em aplicações de implantes humanos em contato com tecidos
moles e ósseos por mais de uma década. Nos documentos e materiais aplicáveis, a lista
reflete o atual estado-da-arte. Se outros materiais que agora não foram incluídos
mostrarem-se apropriados, deverão ser inseridos em futuras revisões. Embora os materiais
estabelecidos NBR ISSO 5832-1 sejam quimicamente similares àqueles estabelecidos em
normas correspondentes da ASTM, estas normas são idênticas. Cabe ao fabricante, no
desenvolvimento do projeto do produto, identificar e estabelecer a conveniência de
empregar uma, outra ou ambas na qualificação da matéria-prima a ser utilizada. A ASTM
F-543-02 complementa as exigências estabelecidas nas normas ISO 5835, 6475 e ISO
9268 e estende as classificações de parafusos tipo HA, HB, HC e HD, definida nas duas
últimas, para parafusos com os diversos tipos de conexão para ferramentas. Ela estende,
ainda, as exigências de propriedades de torção estabelecidas para parafusos tipo HA e HB,
não auto-atarraxantes, de aço inoxidável, com conexão para ferramenta na forma
hexagonal, para parafusos fabricados com os demais materiais, incluindo os autoatarraxantes com qualquer tipo de conexão para ferramenta.
Esta norma envolve o uso de materiais, operações e equipamentos de risco e não se
propõe a abordar todos os aspectos de segurança associados ao seu uso. É de
responsabilidade do fabricante estabelecer práticas adequadas de segurança e saúde, e
determinar a aplicabilidade de limitações regulamentares preliminares ao uso.
Os requisitos mecânicos e métodos de ensaio considerados na avaliação das
propriedades mecânicas podem também ser aplicáveis a outros parafusos, além daqueles,
cujas dimensões e tolerâncias são especificadas por esta norma.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a correta avaliação dos testes, de acordo com a norma ASTM F-543-02, foi
necessário o desenvolvimento de equipamento adequado, tanto para aplicação de esforços
quanto para a medição dos resultados. Neste capítulo serão abordadas questões referentes
ao desenvolvimento dos dispositivos usados e aos procedimentos experimentais realizados.
4.1

Desenvolvimento do equipamento
O aparato experimental é composto por elementos mecânicos e dispositivos

eletrônicos de medição desenvolvidos para este estudo.
O dispositivo deve ser apoiado sobre uma base robusta e sólida para evitar
deformações mecânicas e melhorar a rigidez ocasionada nos ensaios para a obtenção do
torque, impedindo-as de influenciar nos resultados adquiridos pela célula de carga que está
acoplada ao sistema. O sistema de torque possui uma placa móvel ajustada sobre quatro
eixos fixos com diâmetro de três quartos de polegada, e desliza sobre rolamentos lineares
diminuindo o atrito, conforme a (ASTM F 543-02). O sistema possui uma força axial de
1,4 Nm que comprime o parafuso que está roscado no corpo de prova. Essa placa é
solicitada por cabos flexíveis de aço com roldanas, acopladas com massas para vencer a
inércia da placa e atender a norma em função do parafuso. Para guiar o parafuso foi
confeccionado um sistema de pinças intercambiáveis com a forma da cabeça do parafuso
que está sendo ensaiado. As pinças foram construídas em aço M2 e tratadas termicamente
(temperadas e revenidas).
O equipamento possui um redutor a fim de ajustar a rotação para três voltas por
minuto, de acordo com a norma. A rotação é gerada por um motor de oito pólos e 1 HP,
com rotação reduzida para evitar uma relação de transmissão muito elevada de rodas
dentadas. O motor possui uma chave reversora, juntamente com um contador de giros para
monitorar o ensaio. A aquisição de dados é realizada através de uma placa de aquisição de
dados (Spider 8 DC HBM).
Para a fabricação das células de carga, foi escolhida a geometria cilíndrica com furo
vazado, para um melhor desempenho na distribuição dos esforços, em função da célula ser
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de geometria adequada para medição de torque. Um fator determinante no projeto é a
possibilidade de uso de diferentes células de carga, para diferentes faixas de torque, visto
que a norma prevê parafusos de diâmetros de 1,5 mm até 10 mm podendo chegar a 12,5
mm, como no caso dos parafusos de quadril. Para tanto foram desenvolvidas três células de
torque (1, 2, e 3), em ordem crescente de capacidade de carga. A necessidade de executar
medições de torque ao longo dos experimentos, assim como o registro desses resultados
para posteriores análises tornou necessário o uso de células de carga. Os transdutores de
torque foram calibrados e padronizados com auxílio de massas padrão, roldanas e
alavanca.
Quanto às características operacionais o transdutor deverá atender aos seguintes
requisitos:
− Transmitir os sinais de medição diretamente usando fios elétricos sem a
necessidade de elementos de conexão girantes como escovas ou transmissão
magnética.
− Ter sistema de troca rápida do diâmetro da chave que torce o corpo de prova.
− Ser compacta e de fácil manutenção.
− Sofrer um mínimo de influências externas.
Devido à necessidade de medir com exatidão o ângulo de quebra dos parafusos, foi
preciso adaptar um sistema que registrasse em tempo real e que pudesse fazer o controle
desse ângulo no momento crítico da quebra. Para isso foi adaptado à maquina um
potenciômetro México Bourns 35903-2 com resistência de K=10 ohms. A calibração foi
realizada em aparelho divisor de ângulos, com resolução de 15°.

4.2

Materiais utilizados na fabricação do equipamento
Para a fabricação do dispositivo de aplicação de torque (Figura 4.1), utilizou-se uma

bancada de aço ABNT 1020 como bases, com componentes identificados na Tabela 4.1.
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guias

redutor

motor

célula de
carga

base
pinça

Figura 4.1

Esquema do dispositivo de ensaio.

Tabela 4.1

Descrição dos componentes do dispositivo (medidas em mm).

Nome da componente

Dimensões

Quantidade

Base1 (mm)

300*250*20

1

Base2 (mm)

300*250*20

3

Guias (mm)

Diâmetro 20

4

Rolamentos lineares (mm)

Diâmetro 25

4

1/4

1

Caixa de redução
Grade de rodas dentadas

1

Motor (HP)

0,5

1

Cabos

0,48

2

Diâmetro 30

2

Roldanas (mm)
Contrapesos

1

Chave reversora

1

Luminária

1

Condicionador A/D

1

Computador

1

Células de torque

2

Células de controle angular

1

Pinças

2
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A Figura 4.2 mostra o conjunto de pinças e fixações, desenvolvidos para uso com
os diferentes parafusos cirúrgicos.

Figura 4.2

4.3

Dispositivos desenvolvidos para fixação dos parafusos.

Desenvolvimento das Células de Carga
Através do estudo da literatura pertinente ao projeto de transdutor de torque já

desenvolvido por (Cauduro 1992), escolheu-se o uso de células de carga tipo cilíndrica,
com modificações em função das necessidades desse estudo.
A geometria escolhida é do tipo cilíndrico com furo vazado, de modo a obter um
melhor desempenho na distribuição dos esforços.
Os transdutores de torque foram calibrados e padronizados com pesos mortos e um
braço de alavanca para as faixas de torque dadas pela Tabela 4.2.

Tabela 4.2

Faixas de torque das células de carga.
Célula de Torque

Faixa de Torque (N.m)

1

0,01 a 5

2

5 a 35

3

35 a 65
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O comportamento das deformações devidas ao cisalhamento, em sua superfície
externa, é idêntico às deformações de um eixo maciço. O uso dessa geometria proporciona
uma maior sensibilidade, visto que o torque a ser medido é muito pequeno e, comparado
com o maciço para um mesmo torque, seu perímetro externo é maior o que proporciona
uma superfície maior para a colagem dos extensômetros.
O valor da tensão de cisalhamento é dado pela equação 13.

τ = TD*16
π*(D4 −d4)

(13)

Onde τ é a tensão de cisalhamento, T é o torque, D é o diâmetro maior e, d é o
diâmetro menor.
A deformação normal produzida no plano por tensão de cisalhamento é de 45o e
calculado pela equação 14.

ε =

τ

(14)

Ε (1 + ν )

Onde, ε é a deformação produzida no plano, E é o módulo de elasticidade e ν é o
coeficiente de Poisson.
O dimensionamento mecânico é feito através da equação 15.

ε=

16 * TD * (1 + ν ) 4
Ε *π (D 4 − d 4 )

(15)

Em direções próximas a 45°, o fator geométrico é constante e igual a 1, em módulo,
como ocorre com eixos circulares maciços.
Foram fabricados três protótipos em alumínio, de acordo com a geometria proposta,
com extensômetros tipo roseta biaxial, específica para torque, chamada popularmente de
espinha-de-peixe.
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Tabela 4.3

Propriedades do material de fabricação da célula de carga.
Alumínio

AL 6351-T6

Tensão de ruptura

310 MPa

Tensão de escoamento

284 MPa

Módulo de elasticidade

68,9 GPa

A figura 4.3 mostra um esboço do elemento elástico onde foi torneado um toro de
alumínio conforme as especificações da tabela 4.3 para facilitar a confecção do elemento
elástico propriamente desenvolvido.

Figura 4.3

Desenho do Elemento Elástico.

As dimensões do elemento elástico devem atender às solicitações mecânicas e
adaptar-se ao sistema de medição, aliando sensibilidade a uma geometria que possibilite a
colagem dos extensômetros.
Para conseguir obter valores que representassem uma faixa de sensibilidade que
não estivesse em fundo de escala, nem também muito acima, houve a necessidade de
restrição da faixa de aplicação do elemento elástico uma vez que a diferença entre os
torques necessários para romper parafusos de diferentes diâmetros torna impraticável o uso
da mesma célula de carga. Devido a essa limitação foi proposta a construção de elementos
elásticos com faixas de sensibilidades diferentes. Para esse estudo, foram desenvolvidas
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três células de carga, possibilitando atender à norma ASTM F-543-02 em uma faixa de
diâmetros de 1,5 a 12 mm.
A presente geometria do dispositivo e sua configuração foram dimensionadas para
uma gama diversificada de torque, a fim de testar diferentes tipos de parafuso. Também
não é aconselhável ultrapassar a capacidade da célula de carga tratada em capítulos
anteriores. Caso necessário é possível confeccionar, posteriormente, a célula apropriada
para aumentar a gama de diâmetros estudados, desde que o torque exercido não ultrapasse
a tensão de ruptura dos dentes de engrenagem da redução do dispositivo.
Na construção da célula de torque foi usado um torno mecânico Romi S20-A, que
facilitou a fabricação conforme o desenho, tolerâncias e acabamento superficial.
Para colagem dos extensômetros foi seguido um roteiro fornecido pelo fabricante.
Foi usado o sensor tipo PA-13-062TA-350L, da Excel Sensores Ind. Com.Exp. Ltda. A
Figura 4.4 mostra a célula de torque.

Figura 4.4

4.3.1

Célula de torque tipo cilíndrica vazada.

Parâmetros de projeto da célula de carga
Atualmente, existe uma grande variedade de geometrias e dimensões de parafusos

de implantes, sendo ideal o desenvolvimento de um equipamento com flexibilidade
suficiente para atender a todos. Com este objetivo, foram realizados diversos experimentos,
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com torquímetros convencionais, obtendo-se faixas de variação de torque para uma gama
de parafusos, que variam conforme o material e as dimensões do elemento. A partir destes
resultados, realizou-se o dimensionamento e desenvolvimento do elemento elástico, tendo
em vista o torque máximo necessário para que o limite de linearidade dos extensômetros
fosse respeitado.
Após isto, então se pode fazer o desenvolvimento da célula de carga, através do
cálculo do torque máximo de ruptura ao cisalhamento (equação 16, onde c é a parede do
tubo e J o momento de inércia).

τ = Tc

(16)

J

4.3.2

Cálculo do torque máximo de um parafuso de titânio com diâmetro 4 mm
A tensão crítica de cisalhamento é dada pela equação 17:

τ = σ

(17)

2

Onde τ é a tensão de cisalhamento e σ a tensão máxima de ruptura. O Titânio puro
tipo grau 2 (F 136) possui tensão máxima de 275 MPa e módulo de elasticidade igual a 116
GPa.
O Cálculo do momento de inércia foi efetuado pela equação 18:

J = π *d
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4

(18)

Onde J é o momento de inércia e d é o diâmetro menor. Para o parafuso estudado,
esta grandeza possui o valor de 0,002512 cm4.
Para o cálculo do torque máximo de cisalhamento, substituem-se os valores na
equação 16, de onde se obtêm T = 1,727 N.m.
Para esse cálculo considerou-se o parafuso como liso, ou seja, sem concentração de
tensões nos filetes.
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4.3.3

Dimensionamento de uma célula de carga de torque
Para o dimensionamento da célula de carga é preciso saber algumas propriedades

do material utilizado a fim de dimensionar o elemento elástico. As propriedades do
material são de acordo com as ilustradas na Tabela 4.3. Foi aplicado um coeficiente de
segurança de fator dois e, através da literatura, calculou-se o torque necessário para a
ruptura do parafuso, que resultou em 1,727 N.m, e resultou em um diâmetro externo de 20
mm com um interno de 19,5 mm, para a confecção do elemento elástico.
Aplicando-se a equação de torque máximo e de deformação normal produz-se um
torque de 6,8 N.m, que é maior que o proposto.

τ = T * D *16
π (D4 − d 4 )

(18)

A deformação normal produzida a 450 para esta tensão de cisalhamento é calculada
conforme a equação 19.

ε =τ

τ

(19)

Ε(1 + V )

ε =1525 µm/m

(20)

A sensibilidade intrínseca é a máxima deformação atuante na superfície do material
com um determinado coeficiente de segurança e que pode ser devida a deformações de
tração, compressão ou a deformação de cisalhamento, conforme mostrado na equação 21.

ξ = ϖ*π
Ε * sg

(21)

Onde temos a sensibilidade intrínseca ξ ; ϖ conforme cálculo em função da forma
de acordo com a equação 33, E é o módulo de elasticidade, sg é o fator de segurança.

ϖ=

(1 + V)
2

(22)
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4.3.4

Calibração do transdutor de torque
A célula de torque foi calibrada através da aplicação de esforços estáticos sobre um

braço de alavanca (Figura 4.5). O controle do carregamento aplicado foi feito através do
uso de pesos padrões, com resultados adquiridos por computador. Foram realizados quatro
testes, com cargas distintas, sendo a curva de calibração obtida matematicamente através
do método dos mínimos quadrados. A Tabela 4.4 mostra os resultados de calibração da
célula de carga 2, ilustrados na Figura 4.6. A equação obtida através mostrou bom ajuste,
com coeficiente de correlação (r2) igual a 0,9998.

Figura 4.5

Esquema de calibração da célula.

Tabela 4.4

Dados da curva de calibração da célula de carga 2.

Carga (N.m)

Saída em µm/m

Regressão

Erroabs (%)

2,725

409,37

409,85

0,12

3,225

484,8

485,02

0,05

3,725

559,02

560,19

0,21

4,723

711,32

710,23

0,15

4,9705

748,8

747,44

0,18

5,467

823,87

822,09

0,22

6,4685

970,29

972,65

0,24
Erro Médio= 0.167
σ = 0.057 (%)
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Figura 4.6

4.4

Curva de Calibração da célula de torque.

Desenvolvimento do dispositivo de controle angular
Devido à necessidade de medir com exatidão o ângulo de quebra dos parafusos, foi

necessário adaptar um sistema que registrasse em tempo real o ângulo no momento da
quebra. Para isso foi adaptado um potenciômetro com K=10 Ω, ao dispositivo de aquisição
de dados. A calibração foi realizada com um condicionador de sinais elétricos e os ângulos
pré-estabelecidos, aplicou-se o modelo de regressão linear a partir do qual foi calculada a
equação que traduz a saída em mV/V para medidas em graus, mostrado na Tabela 4.5. O
ajuste da curva de calibração foi feito através de regressão linear, com um coeficiente de
determinação (r2) igual a 0,99996 (Figura 4.7).
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Variação na tensão (mV/V)

Figura 4.7

Curva de calibração do sensor de controle angular.
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300

Tabela 4.5

Tabela de calibração do sensor de controle angular.
Entrada (graus) Saída (mV/V) Regressão

Erro %

1

0,20

0,20227

-1.135

2

0,46

0,47589

-3,45435

3

0,64

0,74951

-17,1109

4

1

1,02313

-2,313

5

1,18

1,29675

-9,89407

10

2,58

2,66485

-3,28876

15

3,92

4,03295

-2,88138

20

5,38

5,40105

-0,39126

30

8,14

8,13725

0,033784

40

10,9

10,87345

0,243578

50

13,64

13,60965

0,222507

100

27,22

27,29065

-0,25955

150

41,24

40,97165

0,650703

200

55,16

54,65265

0,919779

300

82,76

82,01465

0,900616

400

110,42

109,3767

0,944892

500

135,22

136,7387

-1,1231

600

163,36

164,1007

-0,45339

700

191,04

191,4627

-0,22124

720

196,6

196,9351

-0,17042

1080

296,34

295,4383

0,304296

1440

396,32

393,9415

0,600159
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5. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

O procedimento experimental adotado para efeitos do estudo proposto foi dividido
em duas partes de modo que fossem testados inicialmente os parafusos de titânio, em
seguida os de aço inoxidável canulados. Os testes foram realizados no dispositivo de
torque construído para esse propósito.
Os ensaios de inserção e remoção foram realizados em poliuretano expandido de
acordo com a norma ASTM F 1839.
5.1

Parafusos corticais de titânio
Os parafusos de titânio utilizados nesse estudo são fabricados pela empresa A, a

partir de varetas de 1/8 de polegada de titânio grau 2, conforme NBR ISO 5832-2, sendo
tratados termicamente por recozimento e retificados. A fabricação destes componentes
consiste de usinagem torno CNC, com posterior laminação da rosca e polimento da cabeça.
A Figura 5.1 mostra as dimensões de um dos parafusos testados.

Figura 5.1

Dimensões dos microparafusos corticais.
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5.2

Parafusos canulados em aço inox
Três modelos de parafusos canulados de aço inoxidável foram testados para a

determinação das propriedades de torção e dos torques de inserção e remoção. Os
parafusos foram inspecionados quanto a entalhes, rebarbas ou arranhões. A tabela 5.1
mostra as características dos parafusos testados (Figuras 5.2 e 5.3).
Tabela 5.1

Comprimento e posicionamento dos parafusos nos ensaios de torção.

Dados de ensaio

Parafuso A Parafuso B Parafuso C

Comprimento de ensaio (mm)

53,4

29,3

19,5

Comprimento de aperto (mm)

14,0

14,0

7,0

Tamanho da parte exposta da chave (mm) 12,5

18,5

15,5

Figura 5.2

Parafusos canulados em três tamanhos diferentes.

Figura 5.3

Modelo de Parafuso canulado.
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5.3

Ensaio de torque e ângulo de ruptura
Os testes para determinar
determina o torque
orque máximo e o ângulo de ruptura foram

desenvolvidos de acordo com a norma ASTM F 543-2.
543 Este método dee ensaio é utilizado
na avaliação do limite de escoamento sob torção, torque máximo e ângulo de rotação na
fratura de parafusos ósseos nas condições estabelecidas na norma. Os parafusos (todos
parcialmente roscados) foram inseridos no dispositivo de fixação
fixaçã (Figura
Figura 5.4) de tal modo
que foi evitada a sua rotação durante a aplicação da carga de torção. Em todos os casos, ao
menos um filete de rosca ficou exposto.

Figura 5.4

Parafuso em teste durante o ensaio.

O limite de escoamento sob torção foi determinado pelo método do deslocamento,
usando a curva torque versus ângulo de rotação. Para a determinação do ângulo de ruptura
foi identificado o ponto onde a curva de torque inicia sua mais rápida descida (inclinação
negativa). O torque máximo foi determinado pelo maior valor de torque na curva. Para o
limite de escoamento foi usado como critério um ângulo de torção igual a 2° (Figura 5.5).
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Figura 5.5

5.4

Torque x ângulo de ruptura.

Ensaios para a determinação dos torques de inserção e remoção
Este método de ensaio é usado para medir o torque necessário para girar um

parafuso ósseo em um material padrão que simula o tecido ósseo (ASTM F 1839). Os
resultados através destes testes não estabelecem correlação direta com o torque de inserção
necessário para um parafuso ósseo em osso humano ou animal, apenas permitem avaliar a
uniformidade do produto ensaiado e realizar comparações. A norma usada recomenda que
esteja incorporado ao dispositivo de ensaio um material com as propriedades semelhantes
às do osso humano, tanto em resistência quanto em funções mecânicas. Os blocos de
ensaio foram perfurados com furos guias de acordo com o diâmetro do pré-furo da rosca
para cada parafuso, sem o pré-rosqueamento, e com diâmetro igual ao diâmetro interno dos
parafusos. As buchas foram preparadas para assegurar que os parafusos sejam guiados
dentro do bloco de ensaio de forma normal à superfície do topo do bloco de ensaio. Para
cada ensaio foi preparado um bloco de ensaio com espessura de 20 mm e diâmetro maior
do que 10 vezes o diâmetro do parafuso testado.
O equipamento utilizado é o mesmo descrito na seção 3.1, com a adição do
dispositivo de fixação do bloco de ensaio. Este dispositivo é suficientemente rígido para
não defletir ou deformar sob as condições de carregamento alcançadas durante o ensaio.
Todos os procedimentos adotados estão em conformidade com o que estabelece a norma
ASTM F 543-02. Os blocos de ensaio foram adquiridos de acordo com a série 15 da
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Norma ASTM F 1839. Os parafusos (todos parcialmente roscados) foram girados dentro
do bloco de ensaio, utilizando uma chave de conexão de tamanho e configuração
apropriada. O torque de inserção foi a máxima leitura registrada durante quatro rotações de
cada parafuso. O torque de remoção foi medido ao se inverter o sentido de rotação e
registrar o torque máximo durante outras quatro rotações. A carga axial empregada para
manter a chave de conexão fixada à cabeça do parafuso foi de 11,4 N.
As figuras 5.6 e 5.7 ilustram um parafuso parcialmente removido do bloco de ensaio.
A bucha foi retirada para melhor visualização da parte roscada. Pode-se observar, também,
o material retirado do bloco sob a parte roscada.

Figura 5.6

Parafuso após a aplicação de torque de remoção.

Dispositivo de
fixação

Bloco de
Teste

Bucha Guia

Figura 5.7

Equipamento com o dispositivo de fixação do bloco de ensaio.
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5.5

Testes de ruptura com Torquímetro manual
Após os ensaios feitos na máquina de torção, foram realizados testes de ruptura

com torquímetro manual (Figura 5.8). Estes experimentos foram executados em três
grupos de parafusos canulados, iguais e do mesmo lote, fabricados em aço inoxidável. O
objetivo deste ensaio foi traçar um paralelo entre os resultados obtidos de maneira
convencional e através do aparato desenvolvido bem como possíveis efeitos de interação
associados com o aumento da carga imposta (troca de célula de carga).

Figura 5.8

Torquímetro manual.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados a seguir foram obtidos de amostras aleatoriamente cedidas pelo
fornecedor da empresa (A), de produtos para implantes que foram cuidadosamente
manuseados para traduzir com o máximo de fidelidade os resultados dos produtos testados.
Os parafusos foram divididos em três grupos diferentes, pelo comprimento e
diâmetro externo.

6.1

Resultados obtidos para os parafusos corticais de titânio
Após a execução do ensaio foi feita a análise de dados. A figura 6.1 mostra a curva

do ensaio de torção e do ângulo de ruptura, os resultados mostrados nas Tabelas 6.1 a 6.3.
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Figura 6.1

Curva de torque em função do ângulo de torção parafuso de titânio.
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Tabela 6.1

Torque e ângulo de ruptura dos parafusos A.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5

113
159
116
130
133

0,15
0,10
0,20
0,08
0,10

0,23
0,14
0,31
0,14
0,12

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

0,05
0,04
0,03
0,05
0,04

Média
s

130,2
18,265

0,126
0,0488

0,188
0,0804

0,01
0

0,042
0,0075

Tabela 6.2

Torque e ângulo de ruptura dos parafusos B.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5

46
55
69
51
50

0,15
0,15
0,17
0,20
0,19

0,40
0,40
0,40
0,39
0,38

0,01
0,02
0,03
0,04
0,04

0,01
0,08
0,11
0,08
0,09

Média
s

54,2
7,934

0,172
0,0204

0,394
0,008

0,028
0,0117

0,074
0,0338

Tabela 6.3

Torque e ângulo de ruptura dos parafusos C.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5

59
53
59
49
54

0,15
0,18
0,20
0,18
0,21

0,39
0,50
0,30
0,51
0,54

0,04
0,06
0,04
0,04
0,05

0,12
0,09
0,22
0,08
0,10

Média
s

54,8
3,8157

0,184
0,0206

0,448
0,0898

0,046
0,008

0,122
0,0508
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Os valores verificados de torque de inserção mostram-se pequenos e com desvio
padrão próximos a zero, o que sugere que os esforços máximos necessários para a inserção
destes parafusos são baixos. No entanto, o torque de remoção se apresentou em patamares
mais elevados, chegando a 450% do torque necessário para inserção do mesmo parafuso.
A figura 6.2 mostra a posição da fratura dos parafusos de titânio após serem
testados.

Figura 6.2

6.2

Posição das fraturas nos parafusos de titânio.

Resultados obtidos para os parafusos corticais de aço inoxidável
Também foram avaliados três conjuntos de parafusos canulados de aço inoxidável

fornecidos pela empresa B diferindo em comprimento e diâmetro externo.
AsTabelas 6.4 a 6.6 mostram os resultados obtidos para os diferentes parafusos
canulados em aço inoxidável.
Tabela 6.4

Resultados dos testes realizados para o parafuso A.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5
Média
s

150
117
116
105
84
114,4
23,92

13,25
16,85
17,32
18,45
18,10
16,794
2,078

20,85
21,87
22,46
22,24
22,41
21,966
0,6653

0,71
0,67
0,89
0,78
0,70
0,75
0,088

1,73
1,59
1,88
1,75
1,43
1,676
0,3508
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Tabela 6.5

Resultados dos testes realizados para o parafuso B.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5

592
675
858
606
726

2,81
2,71
2,94
2,98
3,08

3,85
3,74
3,81
3,80
3,82

0,15
0,14
0,14
0,18
0,17

0,33
0,24
0,26
0,32
0,31

Média
s

691,4
107,69

2,9
0,1454

3,804
0,04296

0,156
0,01816

0,292
0,03962

Tabela 6.6

Resultados dos testes do parafuso C.

Amostra

Ângulo de
ruptura
(Graus)

Limite de
escoamento
(N.m)

Torque
máximo
(N.m)

Torque de
inserção
(N.m)

Torque de
Remoção
(N.m)

1
2
3
4
5

1076
809
695
1015
1055

1,03
0,93
0,99
0,97
0,93

1,17
1,21
1,22
1,29
1,28

0,04
0,06
0,04
0,04
0,05

0,12
0,09
0,22
0,08
0,10

Média
s

930
168,84

0,97
0,0519

1,234
0,0502

0,046
0,0089

0,122
0,056745

A Figura 6.3 mostra a curva de torção, torque e ângulo de ruptura, e a Figura 6.4 a
posição das fraturas nos parafusos A, B e C.
7
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Figura 6.3

Curva torque x ângulo de ruptura para os parafusos de aço inoxidável.
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A

Figura 6.4

6.3

C

B

Posição da fratura nos parafusos canulados de aço inoxidável.

Resultados obtidos com o uso de torquímetro manual
O uso do torquímetro manual foi usado como um método de comparação nos testes

pelo menos nos ensaios de torque máximo, onde mostrou-se diferenças significativas muito
grande, pois ficou visível que o ensaio feito no dispositivo de torque foram mais
confiáveis, pois o paralelismo foi mantido, e a velocidade foi constante, também foram
registrados os torques em tempos reais indicando que os ensaios feitos na máquina de
torque são mais confiáveis. A Tabela 6.7 mostra resultados obtidos.
Tabela 6.7

Torques de ruptura adquiridos por célula de carga e torquímetro manual.

Parafuso

A

C

B

Torquímetro

Célula de
carga

Manual

1
2
3
4
5

20,85
21,87
22,46
22,24
22,41

20,10
20,30
21,40
22,00
22,10

Célula de
Manual
carga
Torque (N.m)
3,85
3,40
3,74
3,60
3,81
3,50
3,80
3,70
3,82
3,30

Media
s

21,966
0,6653

21,16
0,8286

3,804
0,04296

3,5
0,025

Célula de
carga

Manual

1,17
1,21
1,22
1,29
1,28

1,12
1,30
1,15
1,20
1,10

1,234
0,0502

1,174
0,00638

Para a avaliação dos resultados obtidos com célula de torque e torquímetro, foi
realizada uma análise de variância para dois fatores (2-way Anova). Através deste processo
estatístico consegue-se estimar se há ou não dependência entre as variáveis em estudos, e
também fazer uma interação entre elas. As variáveis estudadas foram a geometria do
parafuso (tipo A, B ou C, em ordem decrescente de diâmetro externo) e o método de
medição utilizado (célula de carga e torquímetro).
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A tabela 6.7 mostra os resultados da análise de variância realizada para os
resultados apresentados na tabela 6.8. Diferenças significativas foram observadas para os
resultados de diferentes parafusos, o que já era esperado devido às suas dimensões, e entre
os valores adquiridos pelas células de carga e o torquímetro manual. Um dado importante é
o fato de não haver interação significativa entre as fontes, o que mostra que as diferenças
observadas são estatisticamente independentes em relação às dimensões das amostras e da
célula de carga usada.

Tabela 6.8

Análise de variância dos resultados mostrados na Tabela 6.7

Fonte

Soma dos
quadrados

Graus de
liberdade

Média
quadrática

F calculado

F tabelado

≠ Signifi.?

SQA

2473,50

2

1236,752

5475,30

3,40

SIM

SQB

1,10

1

1,102

4,88

4,24

SIM

SQAB

0,68

2

0,341

1,51

3,40

NÃO

Erro

5,42

24

0,226

Total

2480,71
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*Fonte A: diâmetro dos parafusos
**Fonte B: método de medição

Estes resultados comprovam a existência de diferenças entre os resultados obtidos
através de diferentes maneiras, porém, não fornece meios para identificar o mais exato.
Enquanto o uso de células de carga pode ser afetado pela calibração, ruídos externos, o
torquímetro manual pode ser afetado por fatores humanos, não se limitando a erros de
alinhamento e paralaxe, além do uso de velocidades não-uniformes.
Mais que estas fontes de erro, no caso estudado, a ruptura do parafuso, por ser uma
falha catastrófica, exigem constante atenção, uma vez que, ao ser atingido o torque
máximo, este valor decresce muito rápido, dificultando a leitura. A soma destes erros,
aliada ao perfeito alinhamento e capacidade de registro das leituras oferecida pelo aparato
desenvolvido leva a crer que este possui melhor desempenho, atendendo à norma em
questão.
Também foi avaliado o torque máximo tanto dos parafusos de titânio com os
canulados de aço inoxidável, onde se aplicou as formulas da teoria convencional
concluindo que essas diferenças encontradas como mostra a tabela 6.9, leva-nos a supor
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que as diferenças sejam em função de que na teoria o material usado não sofreu nem um
tipo de solicitações, pois foram consideradas barras lisas, já nos testes onde foram usados
parafusos reais temos muitas variáveis, tais como tensões residuais da laminação da rosca,
tensões da usinagem, da geometria do parafuso e formas dos filetes, etc.

Tabela 6.9

Torque teórico x torque registrado na célula de carga.

Parafusos canulados de
Aço inox

Torque máximo calculado
(Nm)

Média dos torques
observados (Nm)

A
B
C

17,88
4,85
1,439

21,9
3,8
1,23

Parafusos corticais de
titânio
A
B
C

0,188
0,394
0,448

0,0912
0,216
0,728

6.4

Análise de microscopia eletrônica das microcavidades nos parafusos de titânio
Após serem ensaiados na máquina de torção, os parafusos foram analisados no

microscópio eletrônico de varredura, para verificação do tipo de fratura ocorrida durante o
ensaio. A Figura 6.5 mostra o parafuso após a realização do ensaio de torção. A ruptura
ocorre na base da cabeça, que é uma região comum de ocorrer a falha em parafusos devido
às concentrações de tensões.

Figura 6.5

Parafuso cortical de titânio rompido em ensaio de torção.
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A Figura 6.6 é uma fractografia e mostra o local de fratura do microparafuso, onde se
observa que a falha ocorreu por torção do corpo de prova ensaiado. Na Figura 6.7 é
possível verificar a orientação dos coalescimentos de microcavidades ocasionados pela
torção do microparafuso, ou seja, cisalhamento.

Figura 6.6

Orientação das microcavidades.

Figura 6.7

Fractografia da seção de ruptura de um parafuso cortical de titânio.
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7. CONCLUSÕES

Através da análise dos resultados obtidos experimentalmente, foi possível concluir:
•

O equipamento desenvolvido mostrou-se apropriado para testes e qualificação
de torque de inserção e remoção, torque máximo e ângulo de quebra de
parafusos para implantes, satisfazendo o seu objetivo em atender as exigências
da norma ASTM F-543-02. Desse modo, abrem-se possibilidades para futuros
estudos e aprimoramentos no controle de qualidade de produtos para uso em
implantes cirúrgicos.

•

Parafusos de titânio comercialmente puro tipo 2, apresentam uma dispersão
elevada e difícil de inferir, uma vez que há diversas características que podem
influenciar os resultados, sendo necessário uma análise mais aprofundada em
função dos resultados encontrados.

•

O torque de inserção mostrou-se menor que o torque de remoção para todos os
parafusos, o que pode causar a quebra de componentes implantados, em
eventual remoção.

•

A forte dispersão observada, em especial nos micro-parafusos de titânio, sugere
processo de fabricação ou controle de qualidade deficiente, ou ainda a
necessidade de tolerâncias maiores que as recomendadas pela norma. Também
a pequena dimensão destes micro-parafusos influencia negativamente os
resultados, uma vez que a faixa de torque necessária para a ruptura é mais
próxima da sensibilidade da célula de carga, além da maior concentração de
tensões.

•

A existência de trincas de dimensões significativas no filete de rosca mostra a
necessidade de aprimorar o processo de fabricação dos parafusos corticais de
titânio.

•

Os resultados obtidos para os parafusos canulados em aço inoxidável
apresentaram menor dispersão, possíveis evidência de melhor controle de
qualidade. Esta menor dispersão também é auxiliada pela maior seção destas
peças, o que requer maiores níveis de esforço para a ruptura.
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8. SUGESTÕES DE CONTINUIDADE DO ESTUDO

Com o presente estudo propõe-se novas pesquisas para medições de torques, de
inserção e remoção em outros tipos de materiais, como ossos de animais:
•

Desenvolvimento de novas geometrias de parafusos para implantes.

•

Fabricação de novas células de carga, para diferente faixas de torque,
possibilitando o estudo de parafusos de dimensões variadas.

•

Desenvolver mecanismos para controle e operação do dispositivo de torque.

•

Desenvolver um sistema acoplado à máquina que permita fazer o ensaio de
resistência ao arrancamento axial.

•

Certificação e proficiência do dispositivo.

•

Pedido de registro do produto.
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10. APÊNDICE

10.1

Ensaio para a determinação da resistência ao arrancamento axial
Este ensaio faz-se necessário para determinar a força de resistência axial da amostra

enserida no corpo de prova que simula o tecido ósseo, indo de encontro à atender todas as
exijencias da Norma ASTM F 543-02 que no momento não foi possível devido sua
complexcidade, mas fica uma proposta de futuramente acoplar ao aparato ou seja, ao
dispositivo um novo acessório que possa fazer as vezes de uma máquina tão sofisticada
como a MTS 810 que foi usada no ensaio a seguir:
O ensaio consiste em fazer o arrancamento do parafuso que foi inserido no bloco
teste utilizando o bloco de ensaio de inserção e remoção que já foi realizado na máquina de
torção.
Os resultados obtidos neste método de ensaio não pretendem prever a força
necessária para remover o parafuso ósseo de um osso humano ou animal. Este método de
ensaio objetiva apenas avaliar a uniformidade dos produtos ensaiados ou comparar a
resistência de produtos diferentes. Este método de ensaio pode não ser adequado para todos
os tipos de aplicações de implantes.
Os ensaios foram realizados segundo a Norma ASTM F 543, a qual recomenda que
esteja incorporado ao dispositivo de ensaio o material do bloco de ensaio e uma bucha
furada, ambos de acordo com a Norma ASTM F 1839. Orienta, também, que o dispositivo
de fixação do bloco de ensaio tenha um espaço de preensão no mínimo cinco vezes maior
que o diâmetro do parafuso. A espessura do bloco de ensaio não deve ser menor do que 20
mm. A máquina usada para o ensaio deve estar em conformidade com os requisitos da
Norma ASTM E 4, assim também como as cargas usadas para o método de ensaio devem
estar dentro da faixa de carregamento da máquina de ensaio.
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10.2

Dispositivo de Ensaio para tração
Este ensaio foi desenvolvido apenas para dar por completo todo o atendimento e

comprimento da norma ASTM-F 543-02.
O equipamento de ensaio de determinação da resistência ao arrancamento axial
utilizado foi uma máquina universal de ensaios MTS 810. A carga foi transferida através
da cabeça do parafuso por meio de uma pinça hidráulica. A pinça hidráulica (Figura 10.1).
tem a abertura necessária para capturar a cabeça do parafuso sem ter contato com a haste
do parafuso. O dispositivo de fixação do bloco de ensaio foi acoplado a MTS.

O

dispositivo de ensaio é mostrado na figura 39, incluindo o fixador do bloco de ensaio.

Figura 10.1

10.3

Equipamento MTS com parafuso e bloco de ensaio.

Procedimento Experimental
Os parafusos foram inseridos no bloco de ensaio conforme o método de ensaio de

torque de inserção. A norma ASTM F 543-02 recomenda que parafusos parcialmente
rosqueados tenham todos os filetes de rosca inseridos no material. A carga de tração foi
aplicada aos parafusos a uma taxa de 5 mm/min até o rompimento dos parafusos ou o seu
desprendimento do bloco de ensaio. A carga, em Newton, versus o deslocamento em
milímetros, do transdutor de carga foram registrados no dispositivo de aquisição de dados,
anotando-se a carga máxima aplicada e o modo de falha (da haste do parafuso, da rosca ou
do material).
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10.4

Resultados
A Figura 10.2 ilustra um parafuso removido do bloco de ensaio. Pode-se observar

também o material desprendido do bloco sob a parte rosqueada. Em todos os casos a falha
ocorreu por desprendimento de material do bloco de ensaio. Em nenhum dos casos houve
falha da haste ou da rosca dos parafusos. As Tabelas 10.1, 10.2 e 10.3 apresentam os
resultados de resistência ao arrancamento axial dos três tipos de parafusos.

Figura 10.2

Parafuso e bloco de ensaio após ensaio de arrancamento.

Tabela 10.1

Resultados de resistência ao arrancamento do parafuso A.
Amostra
1
2
3
4
5
Média
s

Tabela 10.2

Resistência ao arrancamento (N)
1020
983
1090
1064
1001
1031,6
44,5

Resultados de resistência ao arrancamento do parafuso B.
Amostra
1
2
3
4
5
Média
s

Resistência ao arrancamento (N)
639
581
543
518
527
561,6
30,88
65

Tabela 10.3

Resultados de resistência ao arrancamento do parafuso C.
Amostra
1
2
3
4
5
Média
s

Resistência ao arrancamento (N)
309
299
266
217
280
274,2
36,05
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