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Classes de resistência de parafusos
Regra prática
Conforme a DIN 931, o numero gravado geralmente na superfície superior da cabeça do
parafuso, indica sua resistência (Ex.: 8.8). Logo,
quanto maior for o numero gravado, maior será a
resistência a tração do parafuso.
Caso venhamos a selecionar dois parafusos M10,
com classes diferentes,consequentemente, teremos
diferentes resistências.

Como interpretar a marcação na cabeça do parafuso?
Conforme já foi dito, esta numeração representa a classe de resistência que o parafuso possui.
Se um parafuso em sua cabeça a inscrição 8.8 interpretamos da seguinte forma:
O “primeiro” oito representa 800 N/mm² mínimo de resistência a tração; o “segundo oito”, na
verdade .8, quer dizer 80% da tração = limite de escoamento de 640 N.mm²

Outro exemplo: Parafuso 10.9
O dez representa 1000 N/mm² mínimo de resistência a tração; o nove na verdade .9, quer
dizer 90% da tração = limite de escoamento de 900 N.mm²
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Você ainda poderá encontrar, além do valor 8.8 que é o mais comum no setor automotivo,
vários outros valores como: 4.6, 5.6, 6.9, 10.9 e 12.9.

Quais as diferenças entre elas?
Quanto menor for a classe de resistência do parafuso, maior será a sua ductilidade, porém
menor será a sua capacidade de gerar força.
Quanto maior for a classe de resistência do parafuso, menor será a sua ductilidade, porém
maior será a sua capacidade de gerar força.

O que significa esta resistência na prática?
Esta resistência determina a aplicabilidade do parafuso quanto à responsabilidade.
Equipamentos que sofrem vibrações, tração, torção e outras forças, não podem usar parafusos
e porcas com baixo grau de resistência. Exemplo: As sapatas de um trator de esteira, que
sofrem diversas cargas, inclusive de torção e impacto (com o solo, podendo ser rochas) devem
usar parafusos 12.9.

Esta resistência é o torque aplicado ao parafuso?
Não. O torque é determinado também em função do diâmetro do parafuso. Citamos abaixo
tabelas de torque, recomendadas para parafusos de um modo geral. Deve-se sempre consultar
o manual do fabricante do equipamento para determinar o torque.
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Tabela de torques para parafusos métricos rosca normal (N.m)

Tabela de torques para parafusos métricos rosca fina (N.m)
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Tabela de torques para parafusos série polegada rosca normal (N.m)

Tabela de torques para parafusos série polegada rosca fina (N.m)
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