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Resumo 

Nesta dissertação, apresenta-se um estudo numérico-experimental do desempenho de 

ligações aparafusadas em tecido ósseo cortical, submetidas a esforços de arrancamento. O 

estudo tem como objetivo analisar o efeito de alguns parâmetros geométricos da ligação 

aparafusada, designadamente o passo e a configuração do filete de rosca do parafuso, para o 

mesmo diâmetro nominal. O efeito do passo da rosca avalia-se mediante a comparação de dois 

parafusos de rosca triangular de métrica normal e de rosca triangular de métrica fina. A 

avaliação da influência do perfil da rosca realizou-se comparando o desempenho da ligação dos 

dois parafusos de rosca triangular, com um parafuso, cujo perfil de rosca é adaptado ao perfil 

de rosca dente-de-serra. Nesta avaliação, medem-se parâmetros como a rigidez e a carga 

máxima, através de ensaios experimentais realizados em provetes de contraplacado marítimo 

(material substituto do osso), com configuração regular (quadrados), com a mesma orientação. 

Os resultados experimentais mostram que os dois parafusos de rosca triangular de métrica 

normal e de métrica fina apresentam valores muito semelhantes no que se refere à carga máxima 

e à rigidez, o que indica que a diminuição da altura do filete de rosca não acrescenta ganhos 

para a ligação. Já o parafuso de rosca adaptado ao dente-de-serra apresenta valores de carga 

máxima superiores, contudo não muito significativos comparativamente com os restantes 

parafusos, indicando no entanto que a mudança para este tipo de perfil de rosca promove uma 

ligação roscada mais eficiente.  

O estudo da caracterização do arrancamento de ligações aparafusadas em provetes 

regulares, constituídos por um material pouco estudado implica a determinação das respetivas 

propriedades elásticas. Deste modo, importa realizar ensaios de flexão em três pontos para a 

determinação do módulo de elasticidade longitudinal.  

Numericamente, desenvolveram-se modelos de elementos finitos tridimensionais das 

ligações aparafusadas em estudo, com o propósito de simular o ensaio mecânico, combinando 

elementos finitos de interface com superfícies de contacto. Verificou-se que o comportamento 

global pode ser reproduzido pela lei de dano coesivo de configuração trapezoidal. A alteração 

das configurações geométricas dos parafusos não influencia a dimensão da zona de processo de 

fratura. Relativamente à validação dos modelos numéricos verifica-se que os ensaios resultam 

do efeito combinado de tensões normais e de corte. As tensões normais nas diferentes ligações 

roscadas indicam uma região submetida à tração na extremidade próxima do ponto de aplicação 
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da carga de arrancamento, e uma região sob compressão na extremidade oposta. Nas tensões de 

corte é possível visualizar uma simetria em relação ao eixo do parafuso. 

A análise das tensões ao longo do comprimento de rosca indica que o início de dano 

acontece a meio da ligação roscada, com o contributo de tensões em modo II, e que na região 

próxima do ponto de aplicação da carga ocorre com o contributo de tensões em modo I. 

Constata-se que a propagação do dano acontece em modo misto.  
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Abstract 

This dissertation presents a numerical and experimental study of the performance of 

bolted connections in cortical bone, undergoing pullout efforts. The aim of this study is to 

analyze the effect of some geometrical parameters of bolted connection, namely the pitch and 

the screw thread configuration, for the same nominal diameter. The effect of the thread pitch is 

evaluated by comparing two triangular threaded screws, in particular normal metric thread and 

triangular thin metric. The evaluation of the thread profile was executed comparing the 

performance of the connection of the two triangular-thread screws with a screw whose thread 

profile is adapted to the profile of buttress thread In this evaluation, stiffness and maximum 

load were evaluated through experimental tests performed on specimens of plywood (bone 

substitute material), with a regular configuration (square) presenting the same orientation. The 

experimental results have shown that the two triangular threaded screws, normal and fine metric 

ones have very similar values in terms of maximum load and stiffness, which indicates that the 

decrease of the screw thread height does not lead to enhance the bolt power of the studied 

connection. Also the buttress thread screw shows higher values though not very much 

meaningful in regards to maximum load for the remaining screws. However, one can conclude 

that the shift to this type of thread profile promotes a more efficient threaded connection.  

The characterization of the pullout bolted connections on regular specimens made on a 

material that is not regularly studied implies the determination of the respective elastic 

properties. Thus, the determination of the longitudinal elastic module has been performed by 

means of three point bending tests.  

Numerically, three-dimensional finite element models of the bolted connections have 

been made in order to simulate the pull out test of a bolted joint, combining cohesive zone 

models with contact surfaces. It was found that the overall behavior was fully reproduced by a 

trapezoidal cohesive law. It was observed that the modification of the geometric configurations 

of the screws does not influence the size of the fracture process zone. Hence, the numerical 

analysis revealed that tensile stresses are developed in the regions closer to the applied pull out 

load, while compressive stresses occurred in the opposing regions. Regarding the shear stresses, 

a symmetric distribution relatively to the screw axis was observed. 
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The stress analysis along the thread length revealed that damage onset occurs in the 

middle of the treading joint, under mode II loading. In the threading region closer to the pull 

out load the opening mode (mode I) was dominant in the damage onset. It was observed that 

damage propagation occur under mixed-mode loading. 
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Introdução 

Nesta dissertação apresenta-se um estudo numérico-experimental de ligações 

aparafusadas em tecido ósseo cortical, em que o seu comportamento é caracterizado recorrendo 

a ensaios de arrancamento para determinação dos valores de rigidez e de carga máxima das 

ligações.  

Este trabalho divide-se em seis capítulos. O primeiro é intitulado “Aspetos gerais” onde 

é feita uma contextualização da estrutura e organização do tecido ósseo, seguido do estado da 

arte, onde é apresentada a revisão bibliográfica relacionada com trabalhos e métodos realizados 

por outros autores. Realiza-se também uma análise generalizada sobre a estrutura e composição 

da madeira, terminando com uma breve abordagem ao tipo de material utilizado neste estudo 

(contraplacados de madeira).  

No segundo capítulo descreve-se lei de dano empregue em solicitações de modo puro 

(modo I, II e III), de modo misto (modo I + modo II + modo III) e a respetiva formulação 

matemática associada.  

No terceiro capítulo faz-se referência à preparação dos provetes para os ensaios de 

arrancamento e de flexão em três pontos e procede-se também à descrição dos tipos de 

parafusos utilizados no estudo experimental do ensaio de arrancamento.  

A descrição das componentes experimentais é realizada no quarto capítulo, em que se 

descreve os ensaios de arrancamento e de flexão em contraplacado marítimo e os dispositivos 

experimentais utilizados em ambos. Posteriormente, apresentam-se e discutem-se os resultados 

experimentais obtidos. 

O quinto capítulo dedica-se à apresentação do modelo de elementos finitos que se 

desenvolveu do ensaio de arrancamento, onde é possível avaliar a capacidade dos elementos 

coesivos para reproduzir o comportamento observado experimentalmente. Por sua vez, 

apresenta-se a validação dos modelos numéricos e discutem-se os resultados obtidos da análise 

numérica.  

O sexto capítulo está reservado à apresentação das conclusões obtidas no estudo 

numérico-experimental. 
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Capítulo I 

 

 Aspetos gerais 

1.1. Introdução 

Neste capítulo apresentam-se conceitos do tecido ósseo cortical, faz-se uma descrição 

generalizada da madeira e do material substituto do osso empregue neste estudo (contraplacado 

marítimo). Por fim, mencionam-se alguns estudos que utilizaram estes tipos de materiais. 

 

1.2. Constituição e organização do tecido ósseo 

Mecanicamente, o tecido ósseo é um material compósito, constituído por água, por um 

mineral designado hidroxiapatite e por constituintes orgânicos, nomeadamente, células de 

colagénio. Estes constituintes estão dispostos de uma forma que confere ao tecido ósseo um 

comportamento anisotrópico, revelando igualmente uma microestrutura hierárquica e 

heterogénea (Silva et al., 2016).  

Do ponto de vista histológico, o osso pode ser classificado em cortical ou compacto, o qual 

apresenta uma estrutura ordenada e densa, e em trabecular ou esponjoso, que, pelo contrário, 

possui uma estrutura desordenada e menos compacta. Os dois tipos de tecidos possuem os 

mesmos elementos constitutivos quanto a células e matriz óssea, diferindo a nível estrutural e 

funcional. O tecido ósseo cortical representa cerca de 70% do tecido ósseo existente no 

organismo humano e compreende a diáfise dos ossos longos e a camada densa e compacta 

exterior do osso. O tecido ósseo trabecular situa-se no interior do tecido ósseo cortical, ao nível 

das metáfises e das epífises dos ossos longos, e na região central da maioria dos ossos planos 

ou irregulares (Dias et al., 2005). De acordo com a sua forma, os ossos podem ainda ser 

divididos em longos e em chatos (Silva, 2014). 

Como ilustra a Figura 1.1, os ossos longos podem ser divididos em três zonas principais: as 

epífises, as metáfises e a diáfise. As epífises constituem as extremidades dos ossos longos, 
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sendo formadas por osso esponjoso, rodeadas por uma camada fina de osso compacto. As 

metáfises situam-se nos extremos da diáfise, mais precisamente numa zona intermédia entre as 

epífises e a diáfise, revelando uma constituição igual à das epífises. A diáfise apresenta uma 

zona cilíndrica, constituída quase na totalidade por osso compacto que forma o córtex, 

apresentando também uma cavidade medular central que se encontra preenchida pela medula 

óssea e por elementos de tecido ósseo trabecular. O periósteo reveste a superfície externa da 

diáfise, este reveste a totalidade das superfícies do tecido ósseo, exceto as zonas de cartilagem 

articular epifisária, as áreas subcapsulares e as zonas de inserção de tendões e ligamentos. O 

endósteo reveste internamente a zona da diáfise, ou seja, as paredes das cavidades ósseas que 

possuem medula óssea (Dias et al., 2005). 

 

Figura 1.1- Estrutura dos ossos longos (Franco, 2013). 

 

O tecido ósseo possui células e a matriz óssea mineralizada (MEC), constituída por 

colagénio e por cristais de hidroxiapatite (Figura 1.2). O osso cortical é constituído pelos 

sistemas de Havers, estes são compostos por um canal central, contendo capilares e uma fibra 

nervosa. À volta da fibra existem lamelas concêntricas, dentro das quais se encontram pequenas 

lacunas que contêm osteócitos, e que se encontram ligadas entre si através de canalículos. Os 
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canais de Havers resultam dos anéis concêntricos em volta de um orifício central formados 

pelos sistemas de Havers. Nestes canais existem vasos sanguíneos que percorrem o osso 

segundo a direção longitudinal. Existem vasos que atravessam o tecido ósseo segundo uma 

direção perpendicular aos sistemas de Havers, e que se encontram presentes no interior dos 

canais transversos de Volkman, permitindo a conexão destes com a cavidade medular e o 

periósteo (Dias et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2- Estrutura microscópica do tecido ósseo cortical (Franco, 2013). 

 

É importante referir que do ponto de vista mecânico, o tecido ósseo é um material 

ortotrópico, visto que as respetivas propriedades elásticas variam de forma distinta segundo as 

direções longitudinal (L), radial (R) e tangencial (T) (Figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3- Direções do material ortotrópico (Silva et al., 2016). 
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1.3. Estado da arte 

A resistência dos parafusos cirúrgicos ao arrancamento depende de múltiplos fatores, 

estando relacionada com o tipo de material onde são inseridos, da densidade específica desse 

material, do formato do implante e da preparação do furo roscado. A forma mais fácil de avaliar 

a resistência de uma ligação roscada é por meio da estimativa de parâmetros mecânicos como 

a força de arrancamento. Para o efeito, realizam-se ensaios de arrancamento axial, com intuito 

de obter a rigidez e a carga máxima de ligações aparafusadas (Lee et al., 2012). 

O poder de retenção na interface entre o osso e o parafuso é considerado um dos fatores 

chave para avaliar o desempenho clínico do projeto de parafusos (Lee et al., 2012). Deste modo, 

a capacidade de fixação óssea, a respetiva relação com a geometria e as dimensões dos 

parafusos têm sido amplamente estudados em diferentes tipos de parafusos (Hou et al., 2004). 

Assim, o estudo apresentado por Hou et al. (2004), realçou a configuração geométrica dos 

parafusos (Figura 1.4), uma vez que, estes exercem influência sobre a rigidez da ligação. Estes 

autores optaram por avaliar a resistência de ligações aparafusadas na região da tíbia, através de 

ensaios de pushout de seis tipos diferentes de parafusos bicorticais. Desta forma, analisaram a 

influência do diâmetro exterior, do diâmetro interior, do raio da raiz da rosca, do passo, do 

ângulo médio e da largura da rosca. Foram empregues seis parafusos com o mesmo 

comprimento (50 mm). Cinco deles comercialmente disponíveis (Synthes, Howmedica, 

Richards type I, Richards type II, Osteo AG), sendo que o restante foi especialmente concebido 

para o estudo em questão. O parafuso desenvolvido é roscado em ambas as extremidades e liso 

na zona intermédia da espiga. Os ensaios mecânicos foram realizados em dois tubos de espuma 

de poliuretano com densidades distintas (i.e., 0.25 e 0.5 g/cm3) com o objetivo de simular o 

osso esponjoso com osteoporose severa. Apesar dos seis parafusos possuírem diâmetros 

diferentes, o diâmetro dos respetivos furos é o mesmo. Neste estudo desenvolveu-se um modelo 

de elementos finitos tridimensional com o objetivo de simular o ensaio de arrancamento (Figura 

1.5). O pós-processamento incluiu o cálculo da energia total de deformação do osso e da força 

de reação total do parafuso. Após a realização dos ensaios experimentais, concluíram a força 

de arrancamento foi maior na espuma com maior densidade. Verificou-se que o parafuso 

concebido foi o que obteve maiores valores de força de arrancamento seguido dos parafusos 

Osteo AG, Richards type II, Richards type I, Howmedica e Synthes. Pela simulação numérica, 

constataram que o aumento da carga inicial aplicada ao parafuso aumenta forçosamente os 

valores totais da energia de deformação e os valores da força de reação. Por sua vez, o aumento 

do módulo de elasticidade do osso ou o aumento do coeficiente de atrito entre o parafuso e o 
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osso provoca também um aumento da energia e da força. Por fim, os resultados revelam que 

não se verificou deformação plástica dos parafusos e constatou-se que a configuração 

geométrica da rosca influencia a força a aplicar para produzir o arrancamento do parafuso. 

Constatou-se que quanto maior for o diâmetro externo e menor for o ângulo proximal, o passo 

e o diâmetro interno (Figura 1.4), maior será a força a aplicar para produzir o arrancamento do 

parafuso.  

 

Figura 1.4- Perfil geométrico da rosca de um parafuso bicortical (Hou et al., 2004). 

 
 

  
Figura 1.5- Modelo de elementos finitos tridimensional (Hou et al., 2004). 
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Relativamente ao estudo de Lee et al. (2012), este incide sobre parafusos dentários, 

traumáticos e destinados à fixação de vértebras (Figura 1.6). Nesse estudo, os autores 

analisaram experimental e numericamente o poder de retenção dos mesmos em tecido ósseo 

quando sujeitos a ensaios de arrancamento. Os parafusos de formato cilíndrico (tipos A, B e C 

na Figura 1.6) possuem um formato de rosca, respetivamente, dente-de-serra, quadrada e 

triangular. Os parafusos dentários apresentam configurações geométricas muito semelhantes e 

foram utilizados para avaliar a correlação de resultados experimentais e numéricos. O efeito da 

profundidade e do passo dos parafusos foi avaliado empregando parafusos corticais (tipos D e 

F) e esponjoso (tipo E). O último grupo de parafusos (i.e., H, I, J e K) foram usados por estes 

investigadores no sentido de avaliar o efeito das diferentes configurações de roscas. Os ensaios 

experimentais foram realizados em blocos de espuma de poliuretano (material com 

propriedades elásticas equivalentes às do tecido ósseo). Durante os testes, os blocos foram 

fixados por duas peças em aço inoxidável. A cabeça do parafuso foi presa por outra peça, ligada 

à célula de carga, onde posteriormente se aplicou um deslocamento para provocar o 

arrancamento axial do parafuso (Figura 1.7). Para cada parafuso realizam-se cinco ensaios. 

Experimentalmente, verificou-se que em média os parafusos do grupo dentários (i.e., A, B e C) 

apresentam uma força máxima de arrancamento superior aos restantes grupos. Por sua vez, os 

parafusos do grupo traumático (i.e., D, E e F) apresentam valores de carga superiores aos 

parafusos do grupo vertebral. Os autores realizaram um modelo de elementos finitos num 

software comercial, que permitiu mostrar que a tensão máxima apenas se instala em algumas 

regiões dos parafusos, e que para o grupo de parafusos dentários (i.e., A, B e C) os resultados 

da energia e da força não são coincidentes com os resultados experimentais, o que permitiu 

revelar que os resultados numéricos obtidos neste estudo não são sensíveis a configurações 

geométricas semelhantes. 

 

Figura 1.6- Grupos de parafusos utilizados no estudo de Lee et al. (2012). 
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Figura 1.7- Diagrama esquemático do parafuso, do bloco de espuma, e da máquina de ensaio (Lee et al., 2012). 

 

Na expectativa de resolver a problemática do afrouxamento dos parafusos em interação 

com o tecido ósseo, o trabalho de Chatzistergos et al. (2014) permitiu analisar e comparar 

através de dez ensaios de arrancamento em osso sintético o desempenho do perfil cónico de 

parafusos corticais, em relação ao perfil cilíndrico, avaliando a força de arrancamento para os 

dois perfis. A Figura 1.8 ilustra os modelos: Romeo 7.0 e Romeo 2.5 dos parafusos utilizados 

com diferentes raios externos e ângulos cónicos. Nos ensaios experimentais, foram empregues 

blocos de espuma de poliuretano com propriedades mecânicas semelhantes a osso esponjoso 

com osteoporose (densidades específicas iguais a: 0.08, 0.16 e 0.28 g⁄cm3). Experimentalmente, 

estes autores concluíram que o modelo de parafuso Romeo 7.0 permite alcançar uma maior 

força de arrancamento, quando comparado com o modelo Romeo 2.5. Conclui-se que a 

existência de pré-tensões durante a inserção dos parafusos provoca forças de arrancamento 

superiores. Posteriormente, recorreram à elaboração do modelo de elementos finitos 

bidimensional deste tipo de parafuso (Figura 1.9) com base em dados experimentais, com o 

objetivo de simular as pré-tensões que são induzidas pelas diferentes configurações geométricas 

dos parafusos em contato com o tecido ósseo de diferente densidade. Neste modelo numérico, 

foram empregues elementos coesivos bilineares na interface entre tecido ósseo e o parafuso 

com intuito de simular a iniciação e a propagação do dano induzido no material. A simulação 

da pré-tensão realizou-se pela variação da temperatura. Os autores concluíram que a força de 

fixação pode ser aumentada mediante a utilização de parafusos cónicos com grande inclinação, 

apertados em furos cónicos, circunstância que permite ganhos significativos comparativamente 

com a fixação destes parafusos em furos cilíndricos.  

É de referir que a validação do modelo numérico constitui uma limitação deste estudo, 

uma vez que foi utilizado um material substituto, modelando o osso como sendo um material 

isotrópico e homogéneo. 
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Figura 1.8- Parafusos de modelo Romeo 7.0 e Romeo 2.5 utilizados no estudo de Chatzistergos et al. (2014). 

 

 
Figura 1.9- Modelo bidimensional de elementos finitos de um parafuso de perfil cilíndrico (Chatzistergos et al., 

2014). 

 

Vários estudos reportados na literatura abordaram a temática da resolução de fraturas 

ósseas. Exemplo disso foi o estudo desenvolvido por Ramaswamy et al. (2010) que avaliaram 

e compararam as propriedades biomecânicas de quatro parafusos (modelos: Twin Fix, Herbert, 

Omnitch e Barouk) (Figura 1.10) de passo distinto, submetidos a esforços de arrancamento. 

Experimentalmente, cada parafuso foi submetido a cinco ensaios de arrancamento (pullout) e 

de pushout em blocos de espuma de poliuretano, com três densidades específicas diferentes 

(i.e., 0.16, 0.24 e 0.32 g/cm3) permitindo simular ossos com osteoporose, osteopenia e normal. 

Após os ensaios mecânicos, os autores concluíram que o valor médio das forças de 
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arrancamento e das forças pushout foram bastante mais elevadas em blocos de espuma de 

maiores densidades. Estes resultados são explicados pelo maior dano ocorrido na interface entre 

o parafuso e o osso. Relativamente ao desempenho dos parafusos nos ensaios, o modelo Barouk 

apresentou melhores resultados relativamente à capacidade de retenção para as três densidades 

em estudo. Comparando com os outros modelos, este parafuso apresenta maior número de 

roscas por unidade de comprimento, permitindo obter uma maior área de contacto com o osso, 

produzindo desta forma uma maior força de arrancamento e de pushout. Por conseguinte, estes 

autores concluíram que existe uma relação direta entre a densidade óssea e o poder de fixação 

dos parafusos e o número de roscas do parafuso por unidade de comprimento. 

 

 
 

Figura 1.10- Parafusos empregues no estudo de Ramaswamy et al. (2010) (1- Twix fin; 2-Herbert; 3-Omnitech; 

4-Barouk) (Ramaswamy et al., 2010). 

 

Os parafusos pediculares (clínicos ou cirúrgicos) têm sido muito utilizados nos sistemas 

de fixação vertebral devido às suas vantagens biomecânicas em relação aos demais implantes. 

Muitos estudos são desenvolvidos com o intuito de avaliar a capacidade de fixação dos 

parafusos pediculares. Os resultados destes estudos baseiam-se principalmente na qualidade do 

osso, nas propriedades dos parafusos pediculares, nas técnicas de inserção dos parafusos e nos 

métodos experimentais. Kim et al. (2012)  realizaram um estudo experimental e biomecânico 

com o propósito de avaliar o efeito dos parâmetros geométricos de parafusos clínicos na 

capacidade de fixação ao osso quando sujeitos a ensaios de arrancamento (pullout). Para tal, 

procederam à avaliação das forças de arrancamento em espuma de poliuretano de diferentes 

densidades, tendo como base parafusos pediculares com diferentes configurações geométricas. 
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Por conseguinte, foram empregues espumas com três densidades específicas (i.e., 0.080, 0.240, 

0.320 g/cm3) procurando simular respetivamente, osso com osteoporose, osso normal e osso 

com uma densidade mais elevada que o normal. Optou-se por espumas como material substituto 

do osso (vértebra) com o objetivo de minimizar problemas relacionados com as características 

anatómicas do osso. Neste estudo, foram utilizados nove parafusos pediculares com diâmetros 

exteriores e interiores de formato cónico (Co) e cilíndrico (Cy) e com diferentes tipos de rosca 

(triangular (V), quadrada (S) e dente-de-serra (B)). Todos os parafusos apresentavam o mesmo 

comprimento de fio de rosca, diâmetro externo e passo. Como ilustra a Figura 1.11, as 

configurações geométricas dos parafusos são: cilíndrico/cilíndrico – triangular (Cy/Cy-V), 

cilíndrico/cilíndrico – dentes-de-serra (Cy/Cy-B), cilíndrico/cilíndrico – quadrada (Cy/Cy-S), 

cilíndrico/cónico – triangular (Cy/Co-V), cilíndrico/cónico – dentes-de-serra (Cy/Co-B), 

cilíndrico/cónico – quadrada (Cy/Co-S), cónico/cónico – triangular (Co/Co-V), cónico/cónico 

– dentes-de-serra (Co/Co-Be cónico/cónico – quadrada (Co/Co-S). 

 

 

Figura 1.11- Configurações geométricas dos parafusos empregues no estudo de Kim et al. (2012). A primeira 

referência indica o diâmetro exterior cilíndrico (Cy) ou cónico (Co). A segunda indica o diâmetro interior 

cilíndrico (Cy) ou cónico (Co). O Parâmetro da última referência indica o tipo de rosca, triangular (V), quadrada 

(S) e dente-de-serra (B). 

 

Os ensaios mecânicos foram realizados numa máquina de ensaios da MTS (Material 

Testing System Corp., Minneapolis, MN, USA), modelo: 858 (Figura 1.12). Realizaram-se três 

testes para cada parafuso pedicular.  
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Figura 1.12- Dispositivo de ensaio experimental empregue no estudo de Kim et al. (2012). 

 

Após os ensaios experimentais, de uma forma geral, os autores concluíram que para 

todas as densidades em estudo os parafusos com a rosca triangular (V) exigem maior força de 

arrancamento contrariamente aos parafusos com a rosca quadrada (S) que exigem menor força 

de arrancamento. No osso com osteoporose, os parafusos com rosca triangular (V) alcançaram 

forças de arrancamento maiores. No entanto, no osso normal os parafusos com rosca triangular 

(V) e rosca dente-de-serra (B) obtiveram valores de forças de arrancamento superiores 

equivalentes. No que diz respeito à configuração dos diâmetros exterior e interior, a força 

máxima de arrancamento atingiu valores mais elevados para as configurações Cy/Co, e valores 

mais baixos para as configurações Cy/Cy, para todas as densidades ósseas. Consequentemente, 

concluíram que independente da densidade óssea, a força de arrancamento é maior nos 

parafusos com configurações cilíndrico/cónico – triangular (Cy/Co-V), e menor em parafusos 

com configurações cilíndrico/cilíndrico – quadrada (Cy/Cy-S). Concluiu-se igualmente que o 

parafuso cónico dificilmente se deforma ou parte, uma vez que possui um maior diâmetro 

interior, com o mesmo diâmetro exterior. Estes resultados explicam-se pelo facto do perfil 

cónico interior comprimir o espaço intermédio que separa a parte óssea cortical da esponjosa, 

durante a inserção do parafuso, conduzindo a um aumento na força de arrancamento. Segundo 

os autores, outra forma de aumentar a força de arrancamento consiste em diminuir o diâmetro 

interior do parafuso e manter o respetivo diâmetro exterior em direção à porção distal do osso. 

Desta forma, cria-se uma compressão na zona adjacente ao osso, permitindo aumentar a força 

de arrancamento. 

Este estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, os parafusos pediculares em 

estudo não são realmente empregues clinicamente. Por conseguinte, os resultados deste estudo 
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não são aplicados diretamente em situações clínicas. Outra limitação prende-se com o facto da 

espuma de poliuretano utilizada permitir apenas simular a zona esponjosa do osso. Ora, na 

vértebra a força máxima de fixação verifica-se na interface entre a zona cortical e esponjosa do 

osso. Deste modo, caso os ensaios de arrancamento fossem feitos em vértebras reais, os 

resultados poderiam ter sido diferentes. Por último, deve referir-se que apenas foram realizados 

ensaios de arrancamento para avaliar a capacidade de fixação do parafuso pedicular. Embora 

os ensaios de arrancamento sejam os mais comuns para avaliar a capacidade de fixação de 

ligações aparafusadas, outros ensaios como o de compressão, torção e até a simulação de outros 

modos de carregamento empregando elementos finitos, teriam permitido avaliar características 

biomecânicas deste tipo de parafusos. 

Atualmente têm-se verificado elevadas falhas na fixação de parafusos pediculares e no 

tratamento cirúrgico padrão da coluna vertebral em indivíduos com osteoporose. Os parâmetros 

geométricos dos parafusos e as técnicas de inserção destes influenciam o desempenho 

biomecânico dos parafusos pediculares. O estudo realizado por Mehta et al. (2012) consistiu 

em comparar o desempenho de novos modelos de parafusos pediculares de espiga combinada, 

composta por rosca de crista espessa (A) e fina (B), com o parafuso pedicular standard (C) 

(Figura 1.13), na rigidez e na carga máxima, através de seis ensaios de arrancamento em 

vértebras de cadáveres humanos com osteoporose. Nesse estudo os parafusos apresentaram o 

mesmo comprimento e diâmetro exterior. Estes autores constataram que o aumento da área de 

contacto do osso entre as roscas do parafuso pode ser conseguido mediante a alteração da 

geometria dos filetes de rosca, podendo afetar a força de arrancamento do parafuso. O 

tratamento de dados consistiu na comparação entre os parafusos pediculares A e B (Figura 1.13) 

e posterior comparação destes com o parafuso standard (i.e., configuração C na Figura 1.13). 

Este estudo demonstrou que os três parafusos em estudo apresentam resultados muito 

semelhantes no que respeita à rigidez e à carga máxima. No entanto, em relação ao parafuso 

standard, o parafuso pedicular de rosca fina (B) alcança valores mais elevados, enquanto o 

parafuso pedicular de rosca espessa (A) alcança valores mais baixos, não muito significativos. 

Segundo os autores, a força de arrancamento é proporcional à interação existente dos fios de 

roscas do parafuso e o osso. Dado que o parafuso pedicular B permite uma maior área de 

contacto na interface entre os fios de rosca e o osso, há tendências não muito significativas de 

ocorrer um aumento da força de arrancamento em comparação com os restantes parafusos. A 

proximidade de resultados obtidos explica-se pelo facto dos parafusos neste estudo terem 

configurações geométricas semelhantes entre si (mesmo comprimento e diâmetro externo). 
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Figura 1.13- Parafuso de crista grossa (A). Parafuso de crista fina (B). Parafuso standard (C) (Mehta et al., 

2012). 

 

 O mesmo estudo foi feito por Brasiliense et al. (2013) que realizaram ensaios de 

arrancamento de parafusos pediculares de espiga combinada e parafusos pediculares standard 

em vértebras de cadáveres humanos em blocos de espuma de poliuretano, permitindo comparar 

qual dos dois tipos de parafusos demonstra maior resistência durante o arrancamento. Na Figura 

1.14 são indicados os parafusos pediculares utilizados no estudo. Ambos possuem o mesmo 

comprimento e o mesmo diâmetro, diferindo no passo e no ângulo da hélice dos fios de rosca. 

Concluíram que o comportamento de ambos os parafusos é equivalente durante o arrancamento 

e que o novo modelo de parafuso pedicular não contribuiu para melhorar a resistência entre o 

parafuso e o osso. Contudo, ao contrário do parafuso standard os resultados obtidos com 

parafusos de rosca combinada dependem da densidade do osso. Na espuma, o desempenho 

mecânico de ambos os tipos de parafuso é altamente dependente da sua porosidade. A utilização 

do parafuso pedicular de espiga combinada aumenta o número de fios de rosca inseridos nos 

provetes. Contudo, os resultados revelam que o objetivo de aumentar a resistência da ligação 

aparafusada não foi alcançado. Segundo os mesmos autores (Brasiliense et al., 2013), a 

existência de pouco espaço entre os fios de rosca e o osso não permite estabelecer uma ligação 

aparafusada muito compacta, em que o material é arrancado em pequenos fragmentos. Deste 

modo, durante os ensaios de arrancamento o comportamento do parafuso de espiga combinada 

é bastante semelhante ao demonstrado pelo parafuso standard. 
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Figura 1.14- Parafuso pedicular de espiga combinada (esquerda). Parafuso pedicular standard (direita) 

(Brasiliense et al., 2013). 

 

O melhor método para a realização de um estudo rigoroso da influência das 

configurações geométricas de parafusos pediculares na força de tração do parafuso consiste na 

combinação do estudo experimental com a simulação numérica de ensaios de arrancamento 

pelo método de elementos finitos (EF). O Método dos Elementos Finitos (MEF) é uma 

ferramenta poderosa na determinação de tensões e forças em estruturas arbitrárias, com a 

vantagem de não ser afetada por erros muito comuns em trabalhos experimentais. Deste modo, 

o estudo de Chatzistergos et al. (2010) visou a conceção de um modelo de elementos finitos 

bidimensional de quatro nós, simulando com precisão o comportamento mecânico decorrente 

do arrancamento de parafusos pediculares cilíndricos, prevendo a respetiva força de 

arrancamento. Neste estudo, os autores empregaram três parafusos pediculares distintos 

(comerciais) sujeitos a esforços de arrancamento em espuma de poliuretano (densidade 

específica de 0.16 g/cm3), de forma a simular o osso esponjoso com osteoporose. Os resultados 

experimentais foram utilizados na validação de um modelo de elementos finitos. A ligação entre 

o parafuso e o bloco de espuma foi simulada por pares de contacto. Na simulação do dano os 

autores dispuseram elementos finitos de interface entre a rosca do parafuso e o bloco de espuma, 

utilizando um modelo de dano bilinear. Ficou provado que a implementação desta abordagem 

melhora significativamente a exatidão da simulação numérica de um parafuso sujeito a cargas 

de arrancamento puras. A Figura 1.15 exibe os parâmetros geométricos dos parafusos 

pediculares, tais como: o raio externo (OR), o raio interno (CR), o passo (P), a espessura da 

cabeça da rosca (e), e a inclinação dos flancos da rosca (a1, a2). O modelo numérico permite 



Capítulo I – Aspetos gerais 

17 

 

avaliar o desempenho do arrancamento dos parafusos tendo apenas em consideração o efeito 

de alguns parâmetros, nomeadamente, o raio exterior, a inclinação de um dos flancos (a1), a 

profundidade de rosca (D), o passo (P) e o comprimento da rosca. Dos três parafusos em estudo, 

dois deles diferem apenas nos raios externo e interno, sendo idênticos nos restantes parâmetros. 

O terceiro apresenta uma configuração de rosca completamente diferente da dos restantes.  

 

Figura 1.15- Características geométricas de um parafuso típico comercial utilizado no estudo de Chatzistergos et 

al. (2010). 

 

Pelo modelo de elementos finitos é também possível avaliar o campo de tensões de von 

Mises no bloco de espuma, resultante do arrancamento do parafuso. Assim, pela Figura 1.16 - 

(A) - (B) verificam-se grandes concentrações de tensão apenas numa dada região nos bordos da 

rosca. Por sua vez, a concentração da tensão é intensificada até que a força atinja o seu valor 

máximo, provocando a iniciação do dano e a respetiva propagação na vizinhança da carga 

máxima (Figura 1.16 - (B) - (C)). Seguidamente, verifica-se nos fios de roscas iniciais um 

amaciamento de tensões até que ocorre a propagação de fenda (Figura 1.16 - (C) - (D)). Os 

resultados indicam que o parâmetro que mais influencia a força de arrancamento é o raio 

externo (OR) da rosca. Já o ângulo de inclinação dos flancos (a1, a2), profundidade (D) e passo 

(P) têm pouca influência. Para profundidades pequenas (i.e, 0.5 mm), o passo desempenha um 

papel importante, sendo que para valores de passo inferiores, podem ser responsáveis pelo 

aumento significativo da força de arrancamento. Pelo contrário, para profundidades mais altas 

(i.e., 0.75 a 1 mm) a alteração do passo tem pouca influência na força de arrancamento. Outra 

conclusão retirada da análise numérica é que durante o arrancamento do parafuso a maior parte 

do material é arrancado pelos fios de rosca mais profundos.  
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Figura 1.16- Comportamento mecânico decorrente do arrancamento dos parafusos pediculares cilíndricos 

descrito pela curva força-deslocamento e respetivo campo de tensões de von Mises (Chatzistergos et al., 2010). 

 

A força de arrancamento do parafuso é um dos fatores mais importantes a considerar no 

que diz respeito à sua fixação e estabilização na coluna vertebral. As propriedades do osso, 

juntamente com as dimensões geométricas dos parafusos, como o diâmetro externo e interno, 

passo e comprimento podem afetar a força de extração do parafuso de fixação. Dessa forma, o 

estudo realizado por Zhang et al. (2004) baseia-se na realização de um modelo tridimensional 

de elementos finitos que consiste na simulação da interação entre o parafuso roscado e o osso, 

permitindo avaliar o efeito de vários fatores geométricos do parafuso na respetiva força de 

arrancamento. Neste estudo, estimou-se a força de arrancamento e o campo de tensões junto à 

interface do osso com o parafuso. O modelo numérico exibido na Figura 1.17 foi elaborado 

num software de elementos finitos, representando a modelação do corpo vertebral como sendo 

um bloco com dimensões 25x16x16 (mm), com um furo roscado no seu centro. Por 

conseguinte, foram modelados os fios de rosca do parafuso. A ligação entre o parafuso e a 

superfície do provete foi conseguida pela introdução de pares de contacto. Durante a simulação 

do ensaio de arrancamento verificam-se e estimaram-se as forças compressivas no bordo de 

fuga do parafuso durante o seu arrancamento. 
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Figura 1.17- Modelo numérico tridimensional de elementos finitos desenvolvido no estudo de Zhang et al. 

(2004). 

 

O efeito do comprimento do parafuso foi avaliado alterando o número de ligações 

roscadas entre o osso e o parafuso. Assim, foram elaborados cinco modelos com 6, 8, 10, 12 e 

14 ligações roscadas, fazendo variar o comprimento desde 16.5 mm a 38.5 mm. Os autores 

deste estudo concluíram que os três parâmetros geométricos do parafuso não puderam ser 

avaliados separadamente. Assim, foram elaborados modelos de elementos finitos em que se fez 

variar o diâmetro exterior da rosca, o diâmetro interior e o passo. 

A Figura 1.18 mostra o campo de tensões de von Mises do osso e do parafuso no 

incremento coincidente com a carga máxima. Pode-se inferir que o osso apresenta tensões 

elevadas na região na raiz da rosca, ocorrendo a rotura do material nessa região. O pico da 

tensão de von Mises para o parafuso verificou-se no raio de concordância da raiz da rosca nos 

dois primeiros fios de rosca. Contudo, o valor registado foi muito inferior ao limite de 

elasticidade do material, o que indica que o parafuso sofreu uma leve deformação elástica. De 

uma forma geral, durante a extração do parafuso praticamente todos os fios de rosca 

contribuíram para o arrancamento do osso, sendo que se verificou um pico de tensão em cada 

um deles. 

 

Figura 1.18- Tensões de von Mises do osso e do parafuso no incremento coincidente com a carga máxima 

(Zhang et al., 2004). 
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Deste estudo, retira-se que o diâmetro externo do parafuso é o parâmetro que tem maior 

influência na força de arrancamento, ou seja, quanto maior for o diâmetro externo do parafuso 

maior será a força aplicada para a sua extração. A redução do diâmetro interno ou do passo 

pode também aumentar a resistência à extração do parafuso, mas os efeitos são relativamente 

insignificantes. Essas conclusões são coincidentes com a análise do campo de tensões, pois o 

osso fica sujeito a tensões muito significativas na vizinhança do raio de concordância da raiz 

da rosca durante o arrancamento do parafuso. Neste caso, a força de extração encontra-se 

diretamente relacionada com a resistência ao corte do osso. No caso do diâmetro interno e do 

passo, que não alteram a área do material cortado, a sua influência na resistência ao corte é 

insignificante. Este estudo revelou também que é possível obter uma correlação linear entre o 

número de ligações roscadas e a força de arrancamento, isto é, o aumento do número de roscas 

provoca um ligeiro aumento da força de arrancamento. 

A maior parte dos autores mencionados anteriormente, recorrem a espumas de poliuretano 

como material substituto do osso. Esta prática explica-se pela impossibilidade de usufruir de 

grandes dimensões do osso, bem como pela variabilidade natural típica de materiais de origem 

biológica como o tecido ósseo, em que não é possível obter o controlo total sobre a 

microestrutura do material. Dadas as limitações mencionadas, nesta dissertação utilizou-se o 

contraplacado marítimo como material substituto capaz de reproduzir na totalidade o 

comportamento global do tecido ósseo. 

 Alguns trabalhos foram desenvolvidos avaliando a resistência deste tipo de material, 

como por exemplo, o trabalho de Ahmadabadi et al. (2015), que consistiu em avaliar a força de 

resistência de três parafusos à penetração em três tipos de contraplacado. A avaliação deste 

parâmetro depende de alguns fatores, nomeadamente, o tamanho e as propriedades dos 

materiais, o processo de penetração, a densidade do material, a dureza do material, a geometria 

dos parafusos, o diâmetro do parafuso e o respetivo comprimento. Com esta análise, concluíram 

que a resistência à penetração dos parafusos é função da força responsável pela indução da 

fratura da madeira, paralelamente com a força de atrito gerado na interface. No entanto, neste 

estudo avaliou-se o papel da dureza do material, mostrando que tanto a força que induz fratura 

na madeira, como a força de atrito variam em conjunto com a dureza, logo a resistência à 

penetração global poderia ser determinada em grande parte pela dureza do contraplacado (i.e., 

por estabelecimento de uma correlação mútua).  

 Um outro estudo da autoria de Baskaran and Dutt. (1997) incidiu sobre as cargas de 

arrancamento de ligações aparafusadas através de ensaios de arrancamento em contraplacado 
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convencional. As experiências foram realizadas sob condições de carregamento estático e 

dinâmico. Estes autores constataram que o teor de humidade e a não homogeneidade do 

contraplacado poderá influenciar negativamente os ensaios de arrancamento. Os ensaios de 

arrancamento em amostras de 12 mm de espessura de contraplacado permitiram obter cargas 

máximas da ordem dos 1.4 kN. A carga de arrancamento obtida nos ensaios dinâmicos diminuiu 

de 10 a 30 % em relação aos testes estáticos convencionais. 
 

1.4. Estrutura e composição da madeira 

A madeira, define-se como um material orgânico, anisotrópico, possuindo uma estrutura 

celular complexa constituída por elementos distintos segundo as funções que este material 

desempenha, das quais se distinguem as funções estruturais, de transporte da seiva, de 

transformação e armazenamento dos produtos derivados da fotossíntese (Esteves, 2009). As 

espécies florestais podem ser enquadradas em espécies resinosas (gimnospérmicas) e folhosas 

(angiospérmicas), distintas na respetiva estrutura anatómica. (Xavier, 2003). 

Nesta dissertação, selecionou-se o contraplacado marítimo que é constituído por pinho 

marítimo da espécie Pinus Pinaster Ait., pertencente ao grupo das resinosas. Por esse motivo, 

decidiu-se abordar o grupo das resinosas com maior detalhe. A espécie resinosa é constituída 

por dois tipos de células: os traqueídos e os parênquimas, sendo que os traqueídos são bastante 

compridos, dispostas verticalmente, com funções de condução da seiva bruta e suporte 

(representam mais de 95% do volume total do tronco). Os parênquimas dispõem-se na 

horizontal, são células que são responsáveis pelo armazenamento e transporte das substâncias 

elaboradas no processo de fotossíntese (Xavier, 2003) (Figura 1.19). 

 
Figura 1.19- Representação esquemática tridimensional da estrutura celular das espécies resinosas (Rodrigues, 

2014). 
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A organização hierárquica da estrutura anatómica da madeira divide-se em diferentes 

escalas desde a macro-escala, própria das aplicações estruturais, até à nano-escala, característica 

da parede celular (Esteves, 2009). 

Relativamente à estrutura da madeira a nível macroscópico distinguem-se três planos 

fundamentais de observação (Figura 1.20):  

 Plano transversal; 

 Plano radial; 

 Plano tangencial. 

O plano transversal é perpendicular ao eixo da árvore, correspondente à secção reta do 

tronco, no qual se visualizam formações cilíndricas do lenho, denominadas por anéis de 

crescimento. Neste plano, observa-se também uma formação central de cor mais intensa do que 

a coroa circular periférica, delimitada pela casca, denominada cerne. A parte restante 

corresponde ao borne. Os restantes planos longitudinais e paralelos ao eixo axial, definem-se 

como radial, que passa teoricamente pela medula e secciona perpendicularmente os anéis de 

crescimento, e como tangencial, que é paralelo ao plano radial e tangente ao contorno dos anéis 

de crescimento (Esteves, 2009). 

A Figura 1.20 exibe as três direções ortogonais de simetria anatómica da madeira, a direção 

longitudinal (L), no sentido das fibras, a direção radial (R), no sentido dos anéis de crescimento 

e a direção tangencial (T) aos anéis de crescimento anual.  

 

Figura 1.20- Planos e direções de referência da madeira (Esteves, 2009). 
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1.4.1. Contraplacados 

Segundo Ivanov and Sadowski. (2009) e Kim et al. (2015), os contraplacados designam-se 

como painéis constituídos por um número ímpar de camadas de folhas de madeira natural 

sobrepostas. As camadas são coladas por resinas sintéticas sob a ação de fortes pressões e altas 

temperaturas, o que lhes confere rigidez, resistência mecânica e resistência à tração. 

 Por conseguinte, Li et al. (2014) refere que as folhas de madeira que constituem os 

contraplacados são cortadas (descascadas) perpendicularmente à orientação dos anéis de 

crescimento da madeira, sendo posteriormente ligadas entre si. Como tal, o contraplacado é 

considerado um material transversalmente isotrópico, uma vez que, as direções longitudinais e 

tangenciais do bordo lateral são iguais. O sentido radial é perpendicular à direção das folhas 

(Figura 1.21).  

Os contraplacados podem ser produzidos a partir de várias espécies de árvores e dado que 

são considerados compósitos de madeira bastante resistentes e de alta qualidade, são vantajosos 

em relação à madeira maciça (Bal et al., 2015). 

 

 

Figura 1.21- Direções de simetria material da madeira maciça e do contraplacado. L corresponde à direção 

longitudinal, T à direção tangencial e R à direção radial (Li et al., 2014). 
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Capítulo II 

 

Modelo de dano 

2.1.  Introdução 

Neste capítulo, procede-se à descrição da lei de dano usada em solicitações de modo 

puro (modo I, II e III) e de modo misto (modo I + modo II + modo III), onde se apresenta a 

formulação numérica associada.  

 

2.2.  Modelos coesivos 

O recurso a métodos numéricos, como o Método dos Elementos Finitos (MEF), permite 

simular a iniciação e a propagação do dano num meio contínuo em diversos materiais como os 

compósitos, a madeira, o osso, entre outros. Nesse sentido, empregam-se os modelos de dano 

coesivos recorrendo ao MEF, combinando metodologias da Resistência dos Materiais e da 

Mecânica da Fratura na previsão do comportamento dos materiais. As leis de dano associadas 

aos elementos finitos podem ser em modo puro (modo I, II e III), ou podem advir da combinação 

dos modos mencionados, denominando-se por leis de modo misto (i.e., I+II, I+III e II+III) 

(Dias, 2014). 

Os Elementos Finitos de Interface (EFI) nos modelos numéricos são introduzidos nos 

planos mais propícios à iniciação e propagação do dano, sem espessura e as respetivas 

conectividades são definidas através dos nós dos elementos sólidos contíguos (Teixeira, 2015). 

A Figura 2.1 ilustra os modos de propagação puros existentes de uma fenda na Mecânica 

da Fratura conforme a natureza da solicitação F aplicada. O modo I ocorre quando as tensões 

normais de tração induzem a abertura da fenda simetricamente segundo os planos X1X2 e X1X3. 

O modo II ocorre quando a frente da fenda é sujeita a esforços de corte, em que a separação das 

superfícies ocorre de forma simétrica em relação ao plano X1X2 e de forma antissimétrica em 

relação ao plano X1X3. Por fim, o modo III ocorre igualmente quando são induzidas tensões de 
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corte, em que resulta um movimento relativo de deslizamento das superfícies de fratura de 

forma antissimétrica em relação aos planos X1X2 e X1X3 (Carvalho, 2013). 

No modo I, o deslocamento relativo das faces da fenda é perpendicular ao plano da 

fenda. Já nos modos II e III é tangencial, ou seja, perpendicular à frente da fenda para o modo 

II, ou tendencialmente paralelo à frente da fenda, no caso do modo III. 

Os modos de propagação de uma fenda podem ocorrer isoladamente ou podem resultar 

na combinação de três modos elementares (ou puros) de propagação.  

 

Figura 2.1- Modos puros de fratura: (a) Modo I; (b) Modo II; (c) Modo III. 

 

Os modelos de dano coesivos podem ser representados, dependendo da natureza do 

material e da interface a ser simulada. De todas as formas, destacam-se a triangular, a 

exponencial e a trapezoidal, que são empregues na previsão da resistência de alguns materiais.  

 

2.2.1. Modo Puro 

Em modo puro consideram-se tensões normais ou de corte dependendo do tipo de 

carregamento imposto, ou seja, quer este ocorra em modo I, II e III.  

Nesta dissertação, de todas as formas mais comuns, a lei de dano de configuração 

trapezoidal foi a mais indicada para reproduzir o dano do material em estudo.  

A Figura 2.2 ilustra um modelo de dano coesivo de configuração trapezoidal, em que é 

possível observar a relação entre a tensão e o deslocamento relativo em modo puro (modo I, II 

e III), que se instala entre um par de nós do EFI. Como se verifica pela Figura 2.2 a tensão (σ𝑖) 

aumenta linearmente com o deslocamento relativo (δ𝑖), até à iniciação do dano local que ocorre 

quando aplicado o deslocamento δ1,𝑖, correspondente à tensão máxima σ1,𝑖. O declive da reta 

que define o tramo 0-1 designa-se por rigidez interfacial (𝑘) do EFI, sendo que se constatou um 
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bom compromisso definir o intervalo de valores admissíveis para este parâmetro entre os 106 

e os 107 N/mm3 (de Moura et al., 1997). Estes valores devem ser suficientemente elevados de 

forma a evitar a interpenetração entre os elementos finitos de interface e a ocorrência de 

instabilidades numéricas. Após atingir a carga máxima, a solicitação passa a ser removida e a 

relação entre a tensão e o deslocamento aplicado passa a deixar de apresentar o declive igual ao 

valor do parâmetro (𝑘) do EFI (de Moura et al., 1997). No tramo que compreende os pontos 1 

e 2, ocorre dissipação de energia para o mesmo valor de tensão (i.e., 𝛿1,𝑖 ≤  𝛿𝑖 ≤ 𝛿2,𝑖). O 

amaciamento do campo das tensões é acompanhada por um aumento do deslocamento relativo, 

ou seja, quando os deslocamentos relativos 𝛿𝑖 são superiores a 𝛿2,𝑖, ocorre a diminuição 

progressiva da tensão instalada na interface (tramo 2-3). O início da propagação da fenda dá-se 

assim que a tensão instalada no par de nós do EFI convirja para zero (𝛿 = 𝛿u,𝑖). A área 

delimitada pela curva tensão/deslocamento relativo corresponde à taxa crítica de libertação de 

energia (𝐺𝑖c). Uma vez que a tensão limite e a taxa de libertação de energia podem ser obtidas 

experimentalmente, é possível determinar a rotura do material (deslocamento máximo relativo 

( 𝛿u,𝑖)) (Teixeira, 2015). 

 

 
 

Figura 2.2- Modelo de dano trapezoidal para os modos puros I, II ou III. 
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2.2.2. Modo Misto 

A lei de dano em modo misto resulta da conjugação dos modos puros I, II e III. A Figura 

2.3 ilustra uma representação tridimensional deste modelo de dano, onde se verifica o modo I 

no plano de projeção 𝜎𝐼 − 𝛿𝐼 e posteriormente o modo II e III no plano de projeção 𝜎𝑖 − 𝛿𝑖, em 

que 𝑖 =II e III. A lei de modo misto é também representada e caracterizada pela razão de modo 

misto 𝛿i/𝛿I (Adaptado de Silva F.G. et al., 2016).  

 

 
 

Figura 2.3- Modelo de dano trapezoidal para modo misto I+II+III (Adaptado de Silva F.G. et al., 2016). 

  

Os modelos de dano coesivo definem a relação entre as tensões (normal  ou de corte

 ) e os deslocamentos relativos (𝛿). Esta relação traduz a lei coesiva 𝜎 = f (𝛿), que exprime 

a redução gradual do campo de tensões em função dos deslocamentos relativos entre as faces 

da fenda, permitindo simular o processo de degradação progressivo das propriedades de um 

material. 

Como já foi supra citado, os elementos coesivos devem ser inseridos nas regiões mais 

propícias à iniciação e propagação do dano. As tensões acimas mencionadas do EFI podem ser 

obtidas antes de ocorrer a iniciação do dano, com o recurso à Equação: 

 

 𝛔 = 𝐄𝛅 (2.1) 

 

onde, δ representa a matriz dos deslocamentos relativos entre dois nós do EFI, e E a matriz 

diagonal que que contém as rigidezes interfaciais (𝑘𝑖 = I, II e III).  
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Quando ocorre a iniciação do dano, a equação constitutiva traduz-se da seguinte forma, 

 

 𝛔 = (𝐈 − 𝐃)𝐄𝛅 (2.2) 

 

sendo I a matriz identidade e D a matriz diagonal que contém os parâmetros de dano nas 

posições que correspondem ao modo i (i= I,II ou III). A matiz diagonal de rigidez é dada por: 

 

 

E = [

𝑘II 0 0
0 𝑘III 0
0 0 𝑘I

] 

 

(2.3) 

 

Considerando que as tensões normais de compressão não promovem o dano, a iniciação 

do dano segue o critério quadrático, 

 

em que, 𝜎1,I, 𝜎1,II e 𝜎1,III  representam as tensões em modo puro, modo I, II e III respetivamente. 

𝜎1m,I,  𝜎1m,II e 𝜎1m,III  representam as componentes de modo puro das tensões em modo misto. 

A formulação que define os modelos em modo puro é igual à que define o modelo em 

modo misto, uma vez que, o modo misto resulta da combinação dos modelos em modo puro. 

Consequentemente os valores máximos de modo misto serão inferiores.   

 No que diz respeito ao caso em que 𝜎I > 0, define-se o deslocamento equivalente e uma 

razão em modo misto, 

 

 
𝛿m = √𝛿m,I

2 + 𝛿m,II
2 +δm,III

2
 

(2.5) 

 

 

Sendo a razão de modo misto dada por, 
 
 

 
𝛽i =

𝛿i

𝛿I
 

em que 𝑖 = II e III       (2.6) 

 
  
 

  

(
𝜎1m,I

𝜎1,I
)

2

+ (
𝜎1m,II

𝜎1,II
)

2

+ (
𝜎1m,III

𝜎1,III
)

2

= 1           se         𝜎I > 0 

 

 (
𝜎1m,II

𝜎1,II
)

2

+ (
𝜎1m,III

𝜎1,III
)

2

= 1          se         𝜎I ≤ 0        

 

 

(2.4) 
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Pela Equação 2.1 a Equação 2.4 pode exprimir-se a relação, 
 
 

 
(

𝛿1m,I

𝛿1,I
)

2

+ (
𝛿1m,II

𝛿1,II
)

2

+ (
𝛿1m,III

𝛿1,III
)

2

= 1 
(2.7) 

 

em que, 𝛿1m,I, 𝛿1m,II e 𝛿1m,III são os deslocamentos relativos responsáveis pela iniciação do 

dano. 

Tal como o deslocamento em modo misto referente ao início do dano,  

 

 

𝛿1m = 𝛿1,I. 𝛿1,II. 𝛿1,III. √
1 + 𝛽II

2 + 𝛽III
2

(𝛿1,II𝛿1,III)
2

+ (𝛽II𝛿1,I𝛿1,III)
2

+ (𝛽III𝛿1,I𝛿1,II)
2 

 

(2.8) 

Define-se o ponto de inflexão para o modo misto recorrendo às leis coesivas de modo 

puro e ao critério quadrático, da forma 

 

 
(

𝜎2m,I

σ2,I
)

2

+ (
σ2m,II

σ2,II
)

2

+ (
𝜎2m,III

σ2,III
)

2

= 1 

 

(
𝛿2m,I

𝛿2,I
)

2

+ (
𝛿2m,II

𝛿2,II
)

2

+ (
𝛿2m,III

𝛿2,III
)

2

= 1 

 

(2.9) 

À semelhança da Equação 2.8, estabelece-se o seguinte deslocamento relativo de modo 

misto no ponto de inflexão, 

 

 

𝛿2m = 𝛿2,I. 𝛿2,II. 𝛿2,III. √
1 + 𝛽II

2 + 𝛽III
2

(𝛿2,II𝛿2,III)
2

+ (𝛽II𝛿2,I𝛿2,III)
2

+ (𝛽III𝛿2,I𝛿2,II)
2 

(2.10) 

 

As condições de propagação do dano estabelecem-se recorrendo a um critério energético 

que tem por base taxas críticas de libertação de energia, 

 

 𝐺I

𝐺Ic
+

𝐺II

𝐺IIc
+

𝐺III

𝐺IIIc
= 1 

(2.11) 

 

onde 𝐺𝑖 e 𝐺𝑖c representam a taxa de libertação de energia em modo puro e o valor crítico dessa 

mesma grandeza, (𝑖 = I, II e III).  
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 Tendo em conta a Equação 2.1 e uma vez que as taxas de libertação de energia 𝐺I, 𝐺II e 

𝐺III resultam do produto entre as tensões e os deslocamentos, estabelecem-se as seguintes 

relações, 

 
𝐺II=𝛽II

2. 𝐺I 

 

𝐺III=𝛽III
2 . 𝐺I 

(2.12) 

 

Substituindo estas relações na Equação 2.11 obtém-se, 

 

 
𝐺I =

𝐺Ic𝐺IIc𝐺IIIc

𝐺IIc𝐺IIIc + 𝛽II
2𝐺Ic𝐺IIIc + 𝛽III

2 𝐺Ic𝐺IIc

 

 

(2.13) 

 

Desta forma, é possível estabelecer a relação para a energia total de fratura, 

 

 𝐺T = 𝐺I + 𝐺II + 𝐺III = 𝐺I(1 + 𝛽II
2 + 𝛽III

2 ) (2.14) 

 

onde, 

 
𝐺T =

𝐺Ic𝐺IIc𝐺IIIc(1 + 𝛽II
2 + 𝛽III

2 )

𝐺IIc𝐺IIIc + 𝛽II
2𝐺Ic𝐺IIIc + 𝛽III

2 𝐺Ic𝐺IIc

 
(2.15)  

 

O deslocamento máximo relativo atingido, 𝛿um,𝑖 , 𝑖 = I, II e III, refere-se à rotura do 

EFI e à consequente propagação do dano, podendo ser calculado através da relação entre as 

tensões máximas e a taxa crítica de libertação de energia de fratura 𝐺𝑖c, 𝑖 = I, II e III, que resulta 

da área delimitada pela lei em modo misto representada na Figura 2.3. Assim, pela igualdade 

da área correspondente à energia total de fratura (Equação 2.15), temos, 

 

 

𝛿um =

2𝐺Ic𝐺IIc𝐺IIIc(1 + 𝛽II
2 + 𝛽III

2 )
𝐺IIc𝐺IIIc + 𝛽II

2𝐺Ic𝐺IIIc + 𝛽III
2 𝐺Ic𝐺IIc

− 𝑘𝛿1m𝛿2m

𝜎1m
+ 𝛿1m 

(2.16) 

 

 Através das Equações 2.8, 2.10 e 2.16 é possível determinar os parâmetros de dano. Para 

o primeiro tramo (𝛿1m ≤ 𝛿m ≤ 𝛿2m) o parâmetro de dado é dado por: 

 

 
𝑑m = 1 −

𝛿1𝑚

𝛿m
 

(2.17) 
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Para o segundo tramo, o parâmetro de dano é dado por: 

 

 
𝑑m = 1 −

𝜎2m(𝛿m − 𝛿um)

𝑘𝛿m(𝛿2m − 𝛿um)
 

(2.18) 

 

A propagação de dano pode ser determinada introduzindo os parâmetros de dano na 

Equação 2.2 simulando, desta forma, a degradação do material em estudo. 

A taxa crítica de libertação de energia 𝐺𝑖c, 𝑖 = I, II e III e as componentes da taxa de 

libertação de energia 𝐺𝑖, 𝑖 = I, II e III que constituem o modo misto, podem ser determinadas 

da seguinte forma,  

 
𝐺𝑖c =

1

2
𝜎1,𝑖𝛿u,𝑖 

(2.19) 

 

 
𝐺𝑖 =

1

2
𝜎1m,𝑖𝛿um,𝑖 

(2.20) 

 

Para a lei trapezoidal a lei de dano trapezoidal as tensões no ponto 1 e 2 são iguais 

(Figura 2.3), ou seja: 

 𝜎1,𝑖 = 𝜎2,𝑖 (2.21) 

 

Para a lei de dano linear as tensões no ponto 1 e 2 relacionam-se da seguinte forma, 

 

 𝜎2,𝑖 = −
𝜎1,𝑖

(𝛿𝑢,𝑖 − 𝛿1,𝑖)
(𝛿𝑚,𝑖 − 𝛿1,𝑖) + 𝜎1,𝑖 

(2.22) 
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Capítulo III 

 

Trabalho experimental 

3.1. Introdução 

Neste capítulo é feita uma descrição da geometria e da dimensão dos provetes usados 

na caracterização experimental, fazendo-se referência à forma como o material foi preparado 

para a posterior montagem no dispositivo do ensaio mecânico de arrancamento e de flexão. 

Procede-se também à descrição e à comparação dos tipos de parafusos utilizados no estudo 

experimental do ensaio de arrancamento.  

 

3.2.  Preparação dos provetes para os ensaios de arrancamento 

Os provetes foram obtidos a partir de tábuas de contraplacado marítimo disponíveis no 

Laboratório de Ensaios Mecânicos da UTAD (Figura 3.1). De forma a ter provetes com as 

dimensões pretendidas para o dispositivo de ensaio, efetuaram-se cortes às tábuas utilizando 

um disco de corte de madeira. Para o trabalho experimental, prepararam-se três amostras de 

contraplacado utilizadas em ensaios mecânicos que envolvem três ligações aparafusadas 

distintas, cada uma constituída por doze provetes. Desta forma, nos ensaios mecânicos foram 

empregues, no total, trinta e seis provetes de configuração regular (quadrados), com dimensões 

aproximadas de 40x40x8 mm e com densidades volúmicas médias para cada amostra 

semelhantes, apresentando coeficientes de variação muito baixos o que evidencia menor 

dispersão associada às amostras do material de base (Tabela 3.1). 

Após a obtenção dos provetes de contraplacado com as devidas dimensões, procedeu-

se à furação na zona central dos mesmos, com o auxílio de uma máquina de furar das Oficinas 

de Engenharia Mecânica da UTAD. Os furos foram efetuados tendo em conta algumas 

configurações geométricas dos parafusos, tais como, o diâmetro nominal, o passo e a respetiva 

métrica. Todos os parafusos possuem o mesmo diâmetro nominal de 4 mm. Deste modo, para 
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a realização dos furos nas amostras de contraplacado em parafusos triangulares de rosca métrica 

normal, utilizou-se uma broca de 3.3 mm de diâmetro. Já em parafusos triangulares de rosca 

métrica fina, usou-se uma broca de 3.5 mm de diâmetro. Para os parafusos de dente de-serra 

utilizou-se uma broca com diâmetro de 3.3 mm. A Figura 3.2 ilustra um exemplo de um provete 

utilizado nos ensaios.  

 

 
Figura 3.1- Tábua de contraplacado marítimo. 

 

 
 

Figura 3.2- Provete após furação para o ensaio de arrancamento. 

 

Tabela 3.1- Densidade volúmica das amostras de provetes. 

 

  

Amostras de provetes Densidade média 

(kg/m3) 

Coeficientes de variação 

(%) 

1ª 845.88 5.32 

2ª 839.99 5.23 

3ª 846.01 2.99 
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3.3. Parafusos utilizados nos ensaios de arrancamento 

No ensaio de arrancamento a avaliação do desempenho de ligações aparafusadas em 

contraplacado marítimo envolve a utilização de três parafusos de geometria diferente, 

permitindo desta forma, estudar a influência do passo e da configuração do filete da rosca na 

resistência da ligação. 

A Figura 3.3 ilustra os três parafusos utilizados nos ensaios de arrancamento. O primeiro 

parafuso da figura (a) corresponde a um parafuso de rosca triangular, de métrica normal. O 

parafuso (b) corresponde a um parafuso de rosca triangular, de métrica fina. Por fim, o parafuso 

(c) é um parafuso com um perfil de rosca adaptado ao perfil de rosca dente-de-serra. Todos os 

parafusos têm em comum o mesmo diâmetro nominal, de 4 mm, apresentando 

aproximadamente o mesmo comprimento de 50 mm.  

Dos três parafusos empregues apenas o parafuso (a) se encontra comercialmente 

disponível, os restantes parafusos (b) e (c) foram fabricados nas Oficinas de Engenharia 

Mecânica da UTAD, com o auxílio de um torno mecânico EMCO, SUPER 11 CD. Através da 

Figura 3.4 observa-se uma parte do processo de fabrico dos parafusos em questão. 

Como já foi supra citado, o efeito do passo da rosca avalia-se mediante a comparação 

de dois parafusos (a) e (b). Já a avaliação da influência do perfil da rosca realiza-se pela 

comparação do desempenho da ligação dos dois parafusos (a) e (b) com o parafuso (c). Para 

melhor compreensão das diferenças geométricas existentes entre os três parafusos, elaboram-

se a partir de um software CAD representações esquemáticas dos perfis de rosca dos mesmos. 

Assim, pela Figura 3.5 é possível visualizar alguns parâmetros geométricos tais como o passo 

e altura de rosca, em que o perfil de rosca do parafuso (a) possui um passo de 0.7 mm e uma 

altura de rosca de 0.61 mm. Já o perfil de rosca do parafuso (b) possui um passo de 0.5 mm e 

uma altura de rosca de 0.43 mm. Por fim, o perfil de rosca do parafuso (c) apresenta um passo 

de 0.7 mm e uma altura de rosca de 0.61 mm.  
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Figura 3.3- Parafusos utlizados nos ensaios de arrancamento. (a) parafuso de rosca triangular de métrica normal; 

(b) parafuso de rosca triangular de métrica fina; (c) parafuso com perfil de rosca adaptado ao perfil de rosca do 

dente-de-serra. 

 

 

Figura 3.4- Elaboração dos parafusos no torno mecânico modelo: EMCO, SUPER 11 CD. 
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Figura 3.5- Representação esquemática dos perfis de rosca dos parafusos (a), (b) e (c). 

 

 

3.4. Preparação dos provetes para o ensaio de flexão em três pontos 

O estudo da caracterização do arrancamento de ligações aparafusadas em provetes 

regulares, constituídos por um material pouco investigado (contraplacado marítimo) implica a 

determinação das respetivas propriedades elásticas. Desta forma, para a determinação do 

módulo de elasticidade longitudinal aparente (𝐸L
a), preparam-se provetes para posterior 

realização de ensaios de flexão em três pontos. A preparação destes provetes foi idêntica à 

preparação dos provetes para o ensaio de arrancamento. Assim, com o auxílio de um disco de 

corte de madeira obtiveram-se nove provetes de configuração regular e com um comprimento 

considerável.  

Para que sejam satisfeitas as condições de aplicação da Teoria de Bernoulli-Euler é 

necessário que se assegure a obtenção de um rácio da distância entre apoios e a altura do provete 

superior a 7.7 e que simultaneamente o provete tenha a largura suficiente para assegurar a sua 

estabilidade durante o carregamento (Ugural and Fenster, 2003). A Figura 3.6 ilustra um 

exemplo de um provete utilizado nos ensaios de flexão, com dimensões 128.8x16.8x10.9 mm3. 

 

 

Figura 3.6- Provete para o ensaio de flexão em três pontos. 
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Capítulo IV 

 

Ensaios mecânicos 

4.1. Introdução 

Neste capítulo, procede-se à descrição dos ensaios de arrancamento e de flexão em 

contraplacado marítimo, bem como os dispositivos experimentais utilizados em ambos os 

ensaios. Por último, apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos do estudo experimental 

decorrentes do ensaio de arrancamento bem como do ensaio de flexão em três pontos.  

 

4.2.  Ensaios de flexão em três pontos 

O ensaio de flexão em três pontos é realizado com o propósito de determinar o módulo 

de elasticidade longitudinal aparente (𝐸𝐿
𝑎) do contraplacado marítimo. Este ensaio foi realizado 

no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UTAD, na máquina MicroTester INSTRON 5848, 

com controlo do deslocamento do atuador, à velocidade de 1 mm/min, equipada com uma célula 

de carga de 2 kN. O dispositivo experimental é constituído por um conjunto de sistemas fixos 

à base que suportam um par de cilindros e que são destinados ao apoio das amostras de 

contraplacado. Ligado à célula de carga encontra-se um cilindro em contacto com os provetes, 

que por sua vez é utilizado para aplicação do carregamento. O dispositivo foi disposto no 

sentido de se adaptar à geometria do contraplacado, em que a distância entre apoios foi 

selecionada em função das dimensões do contraplacado, apresentando, por sua vez, um valor 

de 100 mm. A Figura 4.1 representa o setup experimental do ensaio de flexão.  

Com o intuito de obter as curvas força-deslocamento, foi realizada uma série de nove 

ensaios. Os ensaios foram interrompidos quando no gráfico de aquisição se atingiu o valor de 

aproximadamente 500 kN, permitindo, desta forma, capturar o comportamento linear elástico 
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do material. Pela análise das curvas obtidas, retiram-se os valores da rigidez e a partir destes o 

valor médio do módulo de elasticidade longitudinal.  

 

 
 

Figura 4.1- Pormenor dos ensaios de flexão em três pontos. 

 
 

4.2.1. Apresentação e discussão dos resultados  

Na Figura 4.2 representam-se as curvas força-deslocamento obtidas nos nove ensaios 

de flexão em três pontos em contraplacado marítimo. 

 
 

Figura 4.2- Curvas força-deslocamento dos ensaios de flexão em três pontos em contraplacado marítimo. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 0.5 1 1.5 2

F
o
rç

a,
 P

(N
)

Deslocamento,  (mm)



Capítulo IV – Ensaios mecânicos 

41 

 

Como já foi mencionado, o objetivo desta informação experimental foi obter o módulo 

de elasticidade longitudinal aparente (𝐸L
a). O valor deste parâmetro é fornecido pela teoria das 

vigas de Bernoulli-Euler e pode ser determinado a partir das curvas força-deslocamento pela 

seguinte expressão: 

 
𝐸L

a =
𝑅𝐿3

4𝐵𝑊3
 

(4.1) 

 

onde, 𝑅  representa o declive inicial das curvas força-deslocamento, 𝐿 é a distância entre apoios, 

𝐵 corresponde à largura da seção transversal do provete e 𝑊 é a altura do provete.  

O esquema do ensaio é ilustrado pela Figura 4.3, em que são indicadas as medidas dos 

provetes. Utilizando esses valores, calculou-se, para cada ensaio, o valor do módulo de 

elasticidade longitudinal (𝐸L), dos quais resulta um valor médio final de 4367.9 MPa, com um 

respetivo coeficiente de variação de 6%, o que indica que os ensaios foram realizados de forma 

rigorosa. 

 

 

Figura 4.3- Geometria dos provetes de flexão em três pontos (W = 10.8 mm e B = 16.8 mm). 

 

Para a determinação do módulo de elasticidade radial (𝐸R), realizou-se um ajuste 

numérico-experimental, os restantes valores correspondem às propriedades elásticas do 

material que o constituem (pinho) (Rodrigues, 2014), podendo ser visualizados pela Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1- Propriedades elásticas do contraplacado marítimo. 

 
𝐄𝐋 = 𝐄𝐓 

(MPa) 
𝐄𝐑 

(MPa) 
𝛎𝐋𝐓 𝛎𝐋𝐑 = 𝛎𝐑𝐓 

𝐆𝐋𝐓 

(MPa) 
𝐆𝐋𝐑 = 𝐆𝐑𝐓 

(MPa) 

Contraplacado 

marítimo 
4367.9 500 0.50 0.32 1042 700 
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4.3. Ensaios de arrancamento 

O ensaio mais comum para avaliar o desempenho dos parafusos é o ensaio de 

arrancamento. O trabalho experimental foi realizado no Laboratório de Ensaios Mecânicos da 

UTAD, na máquina MicroTester INSTRON 5848 (Figura 4.7), com controlo do deslocamento 

do atuador, à velocidade de 0.5 mm/min, equipada com uma célula de carga de 2 kN. 

 As condições em que este ensaio deve ser realizado encontram-se determinadas pela 

norma ASTM F1691– 96. Contudo, existem limitações que impedem o cumprimento integral 

daquela norma, tornando-se necessário adaptar algumas variáveis do ensaio, tais como a 

dimensão do provete, o sistema de amarração e a profundidade da rosca. Desta forma, 

desenvolveu-se um dispositivo experimental capaz de dar a melhor resposta às variáveis em 

causa. Quanto ao sistema da amarração, procede-se à construção de um conjunto de peças nas 

Oficinas de Engenharia Mecânica da UTAD. Inicialmente, desenvolveram-se duas peças (com 

perfil em I) aparafusadas à base da máquina que tiveram como função apoiar os provetes de 

contraplacado (Figura 4.4). Por conseguinte, construíram-se duas peças também em aço 

destinadas a apoiar a cabeça do parafuso, nomeadamente, um dispositivo de arrancamento 

(Figura 4.5), interligado com uma anilha (Figura 4.6), permitindo desta forma, estabelecer a 

ligação do mesmo à célula de carga, onde foi imposto um deslocamento. O dispositivo 

desenvolvido foi preparado no sentido de se adaptar às dimensões dos provetes e à profundidade 

da rosca. A placa de retenção (situada entre as peças de apoio e o provete) tem como função 

restringir o movimento dos provetes na direção vertical e o bloco (presente na zona intermédia 

da espiga do parafuso) permite conferir uma maior rigidez aos parafusos. A Figura 4.8 ilustra 

o setup experimental do ensaio de arrancamento. 

Para cada provete, o ensaio é interrompido quando no gráfico de aquisição se verifica 

ter atingido o valor máximo da carga, permitindo assim obter o valor máximo da força de 

arrancamento. Dos ensaios, foram registados os valores do deslocamento do atuador e os 

valores das forças aplicadas aos provetes. Pela análise das curvas força-deslocamento foi 

possível avaliar a influência do passo e da geometria do filete de rosca na resistência da ligação. 
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Figura 4.4- Representação esquemática do desenho técnico dos perfis em I aparafusados à base da máquina. 

 

Figura 4.5- Representação esquemática do desenho técnico do dispositivo de arrancamento. 
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Figura 4.6- Representação esquemática do desenho técnico da anilha. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.7- Máquina MicroTester INSTRON® 5848. 
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Figura 4.8- Pormenor dos ensaios de arrancamento. 

 

 

4.3.1. Apresentação e discussão dos resultados  

O trabalho experimental consistiu em realizar doze ensaios para cada ligação 

aparafusada envolvendo um total de trinta e seis ensaios, sendo que a diferença entre eles recaiu 

unicamente no tipo de parafuso utilizado. Durante o ensaio de arrancamento foram registadas 

curvas força-deslocamento. Desta forma, o estudo experimental dividiu-se em três séries, em 

que cada série é constituída por doze ensaios. A primeira série de ensaios é relativa aos ensaios 

de arrancamento de ligações roscadas triangulares de métrica normal, a segunda série 

corresponde aos ensaios de arrancamento de ligações roscadas triangulares de métrica fina e a 

terceira série aos ensaios de arrancamento de ligações roscadas adaptadas ao perfil de rosca do 

dente-de-serra. Por conseguinte, nas Figuras 4.9, 4.10 e 4.11 representam-se as curvas força-

deslocamento referentes às três séries de ensaios referidas. 
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Figura 4.9- Curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento de ligações roscadas triangulares de métrica 

normal em contraplacado (série 1). 

 
Figura 4.10- Curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento de ligações roscadas triangulares de 

métrica fina em contraplacado (série 2). 
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Figura 4.11- Curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento de ligações roscadas adaptadas ao perfil de 

rosca do dente-de-serra em contraplacado (série 3). 

 

A primeira análise resulta da observação das curvas força-deslocamento, a partir das 

quais se mediu um conjunto de parâmetros das ligações, nomeadamente, a rigidez inicial e a 

carga máxima de arrancamento. A curvatura inicial verificada corresponde à região não linear 

elástica inicial, onde ocorre o acomodamento dos provetes. Deste modo, para a determinação 

do valor da rigidez inicial dos ensaios, exclui-se essa região, tendo em consideração apenas o 

declive inicial pertencente à região linear elástica das curvas força-deslocamento. 

 

Analisando os fios de rosca dos três tipos de parafusos utilizados, verifica-se pela Figura 

4.12 o arrancamento de alguns fragmentos de contraplacado, o que comprova a existência de 

rotura na região de interface entre os diâmetros exteriores dos parafusos e os provetes (em 

contraplacado marítimo). Os parafusos (a), (b) e (c) correspondem, respetivamente, à primeira, 

segunda e terceira séries de ensaios.  
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Figura 4.12- Arrancamento de aparas de madeira. (a) parafuso correspondente à primeira série  de ensaios. (b) 

parafuso correspondente à segunda série de ensaios. (c) parafuso correspondente à terceira série de ensaios. 

 

No que diz respeito à avaliação dos valores obtidos, esta passou pela análise do critério 

de Chauvenet (Holman J. P. and Gajda, 1989) com o objetivo de excluir os valores duvidosos 

que fogem à tendência dominante, em que estes são eliminados pela comparação do desvio 

médio de cada ensaio com o desvio-padrão do conjunto de dados medidos. Segundo este 

critério, a razão entre o máximo desvio aceitável e o desvio-padrão não poderá ultrapassar o 

valor de 2.028 para um número de doze amostras. Deste modo, para a primeira série de ensaios 

eliminaram-se os valores para dois ensaios, reduzindo a amostra para dez ensaios. Na segunda 

série eliminaram-se os valores para um ensaio, prevalecendo onze ensaios válidos para essa 

série. Na terceira série, verificou-se que todos os valores dos doze ensaios se encontram dentro 

dos valores aceitáveis. 

Na Tabela 4.2 apresentam-se os valores médios para a carga máxima e rigidez, sem 

incluir os resultados eliminados. 
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Tabela 4.2- Valores médios da rigidez inicial e da carga máxima para o conjunto de ensaios experimentais. 

Série de 

ensaios 

Número de 

ensaios 

Rigidez 

inicial 

(N/mm) 

Carga 

máxima (N) 

Coeficiente 

de variação 

da rigidez 

inicial (%) 

Coeficiente 

de variação 

da carga 

máxima (%) 

1ª 10 1840.74 1338.45 11.39 5.85 

2ª 11 1781.84 1307.45 7.78 7.22 

3ª 12 1799.99 1489.86 8.36 7.73 

 

Os baixos valores dos coeficientes de variação da rigidez e da carga máxima para o 

conjunto de ensaios indicam que o procedimento experimental foi executado de forma rigorosa 

e que estamos perante um material produzido segundo critérios de qualidade muito apertados. 

Relativamente aos valores médios de carga máxima, estes são ligeiramente maiores para a 

terceira série de ensaios. Como já foi mencionado no capítulo I, os autores Mehta et al. (2012) 

associam que a força de arrancamento é proporcional à interação existente entre os fios de 

roscas do parafuso e o osso. Dado que a configuração geométrica do parafuso da terceira série 

de ensaios permite uma maior área de contacto na interface entre os fios de rosca e o 

contraplacado, verifica-se para essas ligações roscadas, um valor médio de carga máxima 

superior, promovendo ganhos na eficiência no sentido da ligação. 

Contudo, para a primeira e a segunda séries de ensaios os valores de carga máxima são 

bastante semelhantes, sendo ligeiramente maiores para a primeira série. Segundo o estudo de 

Brasiliense et al. (2013) o aumento do número de fios de rosca combinado com a diminuição 

da altura do filete de rosca não acrescentam ganhos significativos no que respeita à força 

máxima de arrancamento, uma vez que a área de contacto entre os fios de rosca e o provete é 

menor, em que o material é arrancado em pequenos fragmentos (Figura 4.12), o que explica 

assim a semelhança de resultados a nível de carga máxima para as ligações roscadas das duas 

primeiras séries. Relativamente aos valores da rigidez inicial, estes são bastante semelhantes 

para as três séries, o que indica que os valores não são influenciados pelas diferentes 

configurações geométricas dos parafusos. 
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Capítulo V 

 

Simulação numérica 

5.1. Introdução 

Neste capítulo, faz-se uma descrição das simulações numéricas do ensaio de 

arrancamento de ligações aparafusadas em contraplacado marítimo recorrendo a modelos de 

elementos finitos. Através deste estudo numérico, é possível avaliar a capacidade dos elementos 

coesivos para reproduzir o comportamento observado experimentalmente. Para o efeito, foi 

necessário construir os modelos sólidos e numéricos dos provetes de contraplacado marítimo, 

da placa de retenção e dos parafusos. A calibração dos modelos finitos foi feita combinando 

informação numérica com informação experimental.  

Por último, enuncia-se a validação numérica dos ensaios e apresentam-se e discutem-se 

os resultados obtidos na análise numérica. 

 

5.2. Modelos numéricos dos provetes  

A modelação do provete de contraplacado marítimo foi iniciada pela elaboração de 

modelos sólidos dos perfis roscados através de um software CAD, tendo em conta os perfis dos 

tipos roscas em estudo para o diâmetro nominal de 4 mm. Assim, pelas Figuras 5.1 a 5.3 é 

possível acompanhar as fases de construção dos modelos sólidos elaborados com os respetivos 

perfis de rosca associados.  
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Figura 5.1- Modelo sólido do perfil roscado triangular de métrica normal do provete de contraplacado. 

 
 

 
Figura 5.2- Modelo sólido do perfil roscado triangular de métrica fina do provete de contraplacado. 

 
 
 

 

Figura 5.3- Modelo sólido do perfil roscado adaptado ao perfil de rosca do dente-de-serra do provete de 

contraplacado. 
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De forma a gerar a malha de elementos finitos correspondentes aos modelos sólidos dos 

provetes de contraplacado, importaram-se os modelos sólidos previamente construídos para um 

software de elementos finitos. Para a obtenção de uma malha de elementos finitos regular e 

uniformizada, geraram-se partições dos três modelos, sendo constituídos por elementos 

tridimensionais de seis nós. As Figuras 5.4, 5.5 e 5.6 representam a geração da malha de 

elementos finitos dos três perfis roscados.   

 
 

Figura 5.4- Malha de elementos finitos do perfil roscado triangular de métrica normal. 

 

Figura 5.5- Malha de elementos finitos do perfil roscado triangular de métrica fina. 

 
Figura 5.6- Malha de elementos finitos do perfil roscado adaptado ao perfil de rosca do dente-de-serra. 
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Posteriormente, acrescentou-se um conjunto de perfis de rosca, por sobreposição, até 

gerar três modelos de perfis roscados com a mesma espessura do provete de contraplacado (8 

mm), sendo constituídos por elementos tridimensionais de oito (hexaédricos) e seis nós 

(tetraédricos). Deste modo, a Figura 5.7 representa a malha de elementos finitos do perfil 

roscado triangular de métrica normal com espessura de 8 mm (do contraplacado). A 

representação da malha dos restantes perfis roscados com espessura do provete é semelhante, 

sendo que à vista desarmada não se consegue visualizar diferenças significantes entre os três 

perfis.  

 

 
 

Figura 5.7- Malha de elementos finitos do perfil roscado triangular de métrica normal com espessura de 8mm. 

 

A etapa seguinte consistiu em gerar os provetes de contraplacado a partir dos perfis 

roscados, com o formato quadrado e com as dimensões desejadas (40x40x8 mm). Para o efeito, 

tendo por base os nós da periferia dos perfis roscados (a azul na Figura 5.8) criaram-se todos 

os nós que constituem o provete quadrado e as respetivas conectividades, com o auxílio da 

programação em Microsoft visual basic. Foram gerados três modelos numéricos do provete 

com os respetivos furos roscados distintos, constituídos por elementos tridimensionais de seis 

e oito nós. A Figura 5.9 ilustra a malha de elementos finitos de um dos provetes gerados. 
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Figura 5.8- Geração do modelo de elementos finitos do provete de contraplacado com o furo roscado (o corte 

visa apenas ilustrar a região interior do modelo). 

 

 

Figura 5.9- Malha de elementos finitos do provete de contraplacado com o furo roscado. 
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5.3.  Modelos numéricos dos parafusos 

A construção dos modelos dos três parafusos em estudo inicia-se pela criação dos 

modelos sólidos dos respetivos perfis de rosca num software CAD. Desta forma, as Figuras 

5.10, 5.11 e 5.12 ilustram os modelos sólidos do perfil de rosca dos três perfis de rosca dos 

parafusos.  

 

Figura 5.10- Modelo sólido do perfil de rosca triangular de métrica normal. 

 

Figura 5.11- Modelo sólido do perfil de rosca triangular de métrica fina. 

 

Figura 5.12- Modelo sólido do perfil de rosca adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 
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De seguida, realizou-se a importação dos modelos sólidos para um software de 

elementos finitos e procedeu-se à construção da malha de elementos finitos, onde foram geradas 

partições por forma a obter uma malha de elementos finitos regular e discretizada. Os modelos 

foram constituídos por elementos tridimensionais tetraédricos lineares de seis nós. As Figuras 

5.13, 5.14, 5.15 representam uma fase de geração da malha de elementos finitos dos três perfis 

de rosca dos parafusos.   

 
Figura 5.13- Malha de elementos finitos do perfil de rosca triangular de métrica normal. 

 
Figura 5.14- Malha de elementos finitos do perfil de rosca triangular de métrica fina. 

 

Figura 5.15- Malha de elementos finitos do perfil de rosca adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 
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Os modelos numéricos dos três parafusos são formados pela sobreposição dos fios de 

rosca, até que se formem modelos com um comprimento de 50 mm. Os nós do interior dos 

parafusos foram gerados pela captura dos respetivos nós internos, com o auxílio de uma rotina 

desenvolvida em Microsoft visual basic. Assim, o seu interior é constituído por elementos 

tridimensionais de 6 nós como demostra a Figura 5.16 a azul. O exterior dos parafusos é 

formado por elementos tridimensionais lineares de 6 e de 8 nós (tetraédricos e hexaédricos, 

respetivamente). Os nós da cabeça dos parafusos foram também criados por uma rotina no Excel 

e é formada por elementos de 6 e de 8 nós. As Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 representam a geração 

da malha de elementos finitos dos três parafusos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16- Geração dos nós internos do parafuso. 
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Figura 5.17- Malha de elementos finitos do parafuso de rosca triangular de métrica normal. 

 
 

 

 

Figura 5.18- Malha de elementos finitos do parafuso de rosca triangular de métrica fina. 
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Figura 5.19- Malha de elementos finitos do parafuso de rosca adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 

 

5.4. Modelo numérico da placa de retenção 

O modelo da placa de retenção foi conseguido através de rotinas criadas no Excel, sendo 

constituída por elementos tridimensionais hexaédricos lineares de 8 nós (Figura 5.20). 

 

 

Figura 5.20- Malha de elementos finitos da placa de retenção. 
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5.5.  Modelo numérico do ensaio de arrancamento 

Concluída a geração da malha de elementos finitos de todos os elementos que compõem 

o ensaio, procedeu-se à geração dos três modelos numéricos relativos às ligações aparafusadas 

em estudo (Figura 5.21), com o propósito de simular o ensaio mecânico, combinando elementos 

finitos de interface com superfícies de contacto.  

Nesta etapa, demonstra-se a disposição dos elementos de interface, com o objetivo de 

simular a iniciação e a propagação do dano que decorre durante o ensaio experimental. A 

introdução de parâmetros de dano ilustrados na Tabela 5.1 permitiram simular a degradação 

que ocorre no contraplacado marítimo. Estes parâmetros foram obtidos por ajuste numérico-

experimental para as diferentes simulações numéricas.  

A ligação entre o parafuso e a superfície do provete é conseguida pela introdução de 

pares de contacto, governados por uma penalidade linear de 100 N/mm3. 

No que diz respeito às condições de fronteira, estas foram definidas de acordo com as 

condições do ensaio de arrancamento, ou seja, foi imposto um deslocamento de 2 mm na cabeça 

do parafuso e a modelação da placa de retenção restringiu o movimento do provete na direção 

vertical (Figura 5.22). Como indica a Figura 5.23 os elementos coesivos foram colocados na 

fronteira da região entre o diâmetro exterior do parafuso e o provete, onde experimentalmente 

se constatou a ocorrência de propagação do dano durante o ensaio de arrancamento. 

 

Figura 5.21- Malha de elementos finitos da montagem final do ensaio de arrancamento. 
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Figura 5.22- Condições de fronteira empregues no ensaio de arrancamento. 

 
 

 

Figura 5.23- Elementos coesivos aplicados na fronteira da região entre o diâmetro exterior do parafuso e o 

provete. 
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Tabela 5.1- Parâmetros de fratura utilizados nas simulações numéricas. 

 

5.6. Avaliação da rigidez do aparato experimental 

A rigidez do aparato experimental foi avaliada através de um ensaio com a mesma 

configuração geométrica do ensaio de arrancamento, com os parafusos roscados num bloco de 

aço. O valor deste parâmetro foi medido a partir da curva força-deslocamento. Numericamente, 

reproduziu-se o mesmo ensaio, obtendo de igual forma o valor de rigidez dos parafusos. O 

objetivo desta avaliação foi determinar os valores de deslocamentos (parasitas) experimentais 

correspondentes ao aparato. Por sua vez, procedeu-se à correção dos deslocamentos numéricos, 

aos quais foram somados os valores dos deslocamentos experimentais assim obtidos. Esta 

correção permitiu contabilizar o efeito do aparato experimental na simulação numérica (Figura 

5.24).  

Segundo (Branco, 1994), as propriedades elásticas do aço correspondem à propriedades 

da Tabela 5.2. 

Tabela 5.2- Propriedades elásticas dos parafusos (aço) (Branco, 1994). 

 𝑬(GPa) 𝝂 

Aço 207  0.3 

 

 
Figura 5.24- Curvas força-deslocamento numéricas do ensaio ao aparato experimental (correção de 

deslocamentos parasitas do setup experimental).  
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5.7. Validação dos modelos numéricos 

Relativamente aos resultados que advêm da análise numérica, verificou-se que os 

ensaios de arrancamento para os três tipos de ligações aparafusadas não ocorrem apenas em 

corte puro, uma vez que a rotura resulta do efeito combinado de tensões normais e de corte. 

Para o efeito, observam-se, para as três ligações em estudo, os campos das tensões normais 

(𝜎𝑧𝑧) e de corte (𝜏𝑧𝑦) próximos das regiões de dano localizadas na interface entre as roscas do 

parafuso e os provetes. As Figuras 5.25, 5.27 e 5.29 ilustram os campos das tensões normais 

(𝜎𝑧𝑧) nas diferentes ligações aparafusadas, indicando uma zona de tração superior e uma zona 

de compressão inferior. As Figuras 5.26, 5.28 e 5.30 ilustram o arranjo dos campos de tensões 

de corte (𝜏𝑧𝑦) nas diferentes ligações, nos quais é possível visualizar uma simetria em relação 

ao eixo do parafuso, em cada um dos planos de corte representados. Este facto indica que o 

carregamento é centrado, abrangendo de igual forma toda a região das ligações roscadas. 

Analisando os valores das tensões, verifica-se que as tensões normais e as tensões de corte são 

da mesma ordem de grandeza, o que indica que a rotura ocorre em modo misto e não apenas 

em corte puro. 

 

Figura 5.25- Representação do campo de tensões normais do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

triangular de métrica normal. 
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Figura 5.26- Representação do campo de tensões de corte do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

triangular de métrica normal. 

 

 

Figura 5.27- Representação do campo de tensões normais do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

triangular de métrica fina. 
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Figura 5.28- Representação do campo de tensões de corte do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

triangular de métrica fina. 

 

 

Figura 5.29- Representação do campo de tensões normais do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 
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Figura 5.30- Representação do campo de tensões de corte do modelo de elementos finitos da ligação roscada 

adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 

 

5.8. Apresentação e discussão dos resultados da simulação numérica 

Após as simulações numéricas do ensaio de arrancamento das três ligações roscadas, 

registaram-se as respetivas curvas força-deslocamento numéricas. Por conseguinte, procede-se 

à comparação dos resultados numéricos com os experimentais. Para o efeito, procurou-se 

identificar uma combinação de parâmetros da lei de dano capazes de reproduzir os resultados 

experimentais para as três ligações em estudo (Tabela 5.1). Nas Figuras 5.31, 5.32 e 5.33 para 

além da representação dos resultados experimentais, representam-se também as respetivas 

curvas força-deslocamento obtidas numericamente usando leis de dano coesivo lineares e 

trapezoidais. 
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Figura 5.31- Ajuste numérico-experimental das curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento da 

ligação roscada triangular de métrica normal. 

 

 

Figura 5.32- Ajuste numérico-experimental das curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento da 

ligação roscada triangular de métrica fina. 
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Figura 5.33- Ajuste numérico-experimental das curvas força-deslocamento dos ensaios de arrancamento da 

ligação roscada adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 

 

Pela comparação das curvas numéricas com as curvas experimentais das ligações, 

verifica-se que numericamente se consegue reproduzir com sucesso a rigidez inicial e a carga 

máxima para as três ligações aparafusadas. Contudo, como é explícito na Figura 5.31 

numericamente pela lei de dano linear não se consegue reproduzir o comportamento pós-pico 

que se observa nas curvas força-deslocamento experimentais. Este resultado sugere que a lei de 

dano linear aplicada não é a mais adequada ao comportamento que se pretende simular. Deste 

modo, adotou-se uma lei de configuração trapezoidal, mostrando-se a mais indicada para 

reproduzir o comportamento não linear elástico prenunciado que se obteve experimentalmente. 

 

A Figura 5.34 ilustra a dimensão da Zona de Processo de Fratura (ZPF) dos elementos 

danificados no incremento imediatamente anterior à propagação do dano para as três ligações 

aparafusadas (a), (b) e (c). Pode-se visualizar que a dimensão da ZPF é bastante semelhante 

para as diferentes ligações, o que indica que a alteração dos perfis de rosca não é muito 

influenciável na dimensão desta região. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 0.5 1 1.5 2

F
o
rç

a,
 P

 (
N

)

Deslocamento,  (mm)

Curvas experimentais

Curva numérica



Capítulo V – Simulação numérica 

70 

 

 

Figura 5.34- (a) Zona de processo de fratura correspondente à ligação roscada triangular de métrica normal. (b) 

Zona de processo de fratura correspondente à ligação roscada triangular de métrica fina. (c) Zona de processo de 

fratura correspondente à ligação roscada adaptada ao perfil de rosca do dente-de-serra. 

 

Também se analisou o andamento das tensões em modo I, II e III para as simulações 

numéricas das três ligações aparafusadas em estudo. Para o efeito, obtiveram-se os campos de 

tensão ao longo da altura/espessura do provete para dois incrementos correspondentes ao início 

do dano e ao início da propagação do dano, e outros dois incrementos correspondentes à fase 

de carregamento intermédia entre o início da dano e o início da propagação. Analisando os 

campos de tensão ao longo da altura/espessura do provete para as três ligações aparafusadas 

verifica-se que não existem diferenças muito significavas entre elas, apresentando campos de 

tensão semelhantes. Assim, os gráficos das Figuras 5.35, 5.36 e 5.37 ilustram a evolução do 

campo de tensões normais e de corte em relação à altura/espessura do provete para a ligação 

aparafusada triangular de métrica normal.  
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Figura 5.35- Tensões normais em modo I puro para a ligação aparafusada triangular de métrica normal. 

 

 
Figura 5.36- Tensões de corte em modo II puro para a ligação aparafusada triangular de métrica normal. 

 

 

Figura 5.37- Tensões de corte em modo III puro para a ligação aparafusada triangular de métrica normal. 
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Pela análise das Figuras 5.35, 5.36 e 5.37, foi possível verificar que a iniciação do dano 

ocorre a meio da altura/espessura do provete em que as tensões em modo II contribuem de 

forma significativa. Na região superior do provete (a partir dos 6 mm de altura/espessura) o 

dano parece iniciar-se com um predomínio das tensões normais. No entanto, durante o 

amaciamento verifica-se uma diminuição das tensões normais e um aumento das tensões de 

corte, o que indica que a propagação do dano acontece em modo misto. O contributo das tensões 

em modo III é praticamente inexistente, uma vez que apresenta valores muito baixos. 
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Capítulo VI 

 

Conclusões 

 

Neste capítulo são reunidas as principais conclusões retiradas do trabalho numérico-

experimental que foi realizado sobre comportamento mecânico das ligações aparafusadas em 

contraplacado marítimo quando submetidas a esforços de arrancamento.  

Em primeiro lugar, enunciam-se as conclusões extraídas nos ensaios experimentais 

relativas ao ensaio de arrancamento e ao ensaio de flexão em três pontos.  

 

1- Pelos valores de rigidez obtidos a partir das curvas força-deslocamento, verificou-se que 

experimentalmente não foram registados valores com variações muito significativas, o 

que indica que este parâmetro não é influenciado nem pelo perfil do filete de rosca nem 

pelo passo do parafuso.   

 

2- Experimentalmente, também se observou que a carga máxima não parece ser 

influenciada pelo passo do parafuso. Tal facto deve estar associado à perda de altura do 

filete de rosca com a diminuição do passo do parafuso, verificando-se para os dois 

parafusos de rosca triangular de métrica normal e fina, valores de carga máxima muito 

aproximados. Por sua vez, quando passamos de um perfil de rosca métrica para um perfil 

ajustado ao dente-de-serra verifica-se que a carga máxima aumenta. 

 

3- O ensaio de flexão em três pontos, aliado à teoria de vigas de Bernoulli-Euler, é um 

ensaio adequado para medir o módulo de elasticidade longitudinal do contraplacado 

marítimo. 

 

Na sequência do trabalho relativo à análise numérica, retiram-se conclusões 

mencionadas em seguida: 
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4- Numericamente, verifica-se que o modelo de elementos finitos composto por pares de 

contacto e elementos finitos de interface é capaz de reproduzir a rigidez e a degradação 

do material. No entanto, o comportamento global não é totalmente reproduzido, quando 

se utiliza uma lei de dano linear, sendo a lei trapezoidal a mais correta para a reprodução 

do comportamento não linear elástico prenunciado experimentalmente.  

 

5- A análise do campo de tensões nas diferentes ligações na região da interface da rosca do 

parafuso e o provete indica que a rotura ocorre em modo misto, pelo efeito combinado 

de tensões normais e de corte. A análise das tensões normais indica que existe uma zona 

de tração superior e uma zona de compressão inferior nas ligações roscadas. Avaliando 

o andamento das tensões de corte, verifica-se uma simetria relativamente ao eixo do 

parafuso das diferentes ligações estudadas, evidenciando que o carregamento é centrado 

e distribuído de igual modo por toda a região das ligações roscadas. 

 

6- A dimensão da ZPF dos elementos danificados é bastante idêntica para as diferentes 

ligações o que indica que a alteração das configurações geométricas dos parafusos não é 

influenciável na dimensão desta região.  

 

7- Por fim, pela análise dos campos de tensão ao longo da altura/espessura do provete para 

quatro incrementos de deslocamento distintos das três ligações aparafusadas, verifica-se 

que apresenta campos de tensão em modo I, II e III muito idênticos. Desta análise é 

possível retirar que a iniciação do dano ocorre a meio da altura/espessura do provete, 

onde se verifica um grande contributo das tensões de corte em modo II. Na região 

superior do provete, o dano inicia-se pelo contributo das tensões normais, sendo que 

posteriormente se verifica a redução das tensões normais e o aumento das tensões de 

corte, dando-se a propagação em modo misto. Relativamente ao contributo das tensões 

em modo III verifica-se que é praticamente nulo, apresentando tensões muito baixas. 

 

Mediante o trabalho apresentado, conclui-se que o passo não influencia a força máxima de 

arrancamento, uma vez que se verifica perda de altura do filete de rosca com a diminuição do 

passo, o que não traz quaisquer ganhos significativos às ligações aparafusadas. No entanto, a 

mudança de um perfil de rosca métrica para um perfil ajustado ao dente-de-serra para o mesmo 

diâmetro nominal, permite uma ligação mais eficiente pelo aumento da área de contacto na 

interface entre os fios de rosca e os provetes de contraplacado.  
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Os modelos numéricos são capazes de reproduzir com sucesso a rigidez, a força máxima e a 

degradação do material. A lei de dano de configuração trapezoidal mostrou-se a mais correta 

para a reprodução do comportamento não linear elástico prenunciado experimentalmente.  

O trabalho experimental e numérico levado a cabo neste trabalho parece ser reprodutível 

para o tecido ósseo cortical, no entanto esta afirmação carece de validação. 

Como perspetivas de trabalho futuro, seria analisar o efeito de outros parâmetros 

geométricos das ligações aparafusadas, designadamente o diâmetro nominal dos parafusos, uma 

vez que que este parâmetro influência de forma significativa a força máxima de arrancamento. 

Adicionalmente, poderá elaborar-se modelos de elementos finitos simplificados com o 

propósito de simular as referidas ligações, quando submetidas aos mesmos tipos de ensaios. O 

objetivo consiste em reduzir o esforço computacional na simulação de ligações aparafusadas 

em modelos estruturais.  
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