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Nomenclatura 
 
Por sua importância, a especificação completa de 
um fixador (parafuso, porca, arruela, etc.) engloba 
os mesmos itens cobertos pelo projeto de um 
elemento de máquina, ou seja: material, tratamento 
térmico, dimensionamento, tolerâncias e 
acabamento. 
 

Parafusos 
 
São empregados para unir e manter juntas peças de 
máquinas, geralmente formando conjuntos com 
porcas e arruelas. São elementos de máquinas 
usados em uniões provisórias ou desmontáveis, ou 
seja, quando permitem a desmontagem e 
montagem com facilidade, sem danificar as peças 
componentes. 
 

Tipos de parafusos: 

Parafuso máquina 

 
Parafusos “especiais” utilizados em processos 
mecânicos caracterizados por roscas triangulares 
(UNC, UNF e Métrica). São enquadrados nessa 
classificação parafuso Allen, sextavado, prisioneiro, 
estojo, tirantes, etc. 

Parafuso prisioneiro / Tirante 
 

Consiste numa barra de seção circular com roscas 
nas duas extremidades, tendo um corpo liso com 
diâmetro nominal ao parafuso. 

Parafuso estojo 
 
Pino com rosca total, normalmente acompanhado 
com 02 porcas e 02 arruelas. 

 
Parafuso Allen 

 
Possui um furo hexagonal de aperto na cabeça, que 
é geralmente cilíndrica e recartilhada.  
Para o aperto, utiliza-se uma chave especial: a chave 
Allen.  

 
Rosca 

 
É uma saliência de perfil constante, helicoidal, que 
se desenvolve de forma uniforme, externa ou 
internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica 
ou cônica. Essa saliência é denominada filete. 

  
Sentido dos filetes da rosca 

 
Os fixadores apresentam duas classificações quanto 
ao sentido do filete de rosca: 

 
 

À esquerda 
Quando, ao avançar, gira em sentido contrário ao 
dos ponteiros do relógio. (Sentido de aperto à 
esquerda). 

 
À direita 

Quando, ao avançar, gira no sentido dos ponteiros 
do relógio (sentido de aperto à direita). 

 
Passo / FPP 

 
A primeira etapa para verificar os tipos de roscas 
consiste na medição do passo da rosca. Para obter 
essa medida, podemos usar pente de rosca, escala 
ou paquímetro, que fornecem a medida do passo em 
milímetro ou em filetes por polegada e, também, a 
medida do ângulo dos filetes (pente de roscas). 

 
 
 
 
 
 


