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RESUMO 
Este trabalho visa o projeto mecânico de um pêndulo Charpy e sua instrumentação 
digital, utilizando-se de sensores e microcontroladores para a aquisição de dados e 
tratamento das informações, a fim de se obter dados mais precisos para melhores 
análises através do uso de programas computadorizados, por gráficos e tabelas. 
 
INTRODUÇÃO 
O teste Charpy ou teste de impacto Charpy, é um método padrão para análise de 
materiais, que verifica a resistência de uma dada amostra, a fim de se qualificar, em 
comparativo com outros materiais e a diferentes temperaturas, a capacidade de 
suportar mais ou menos carga dinâmica, e assim escolher aquele que pode ser 
melhor aplicado em cada necessidade. 
O equipamento é composto por um pêndulo, e por isso é chamado de pêndulo 
Charpy, que foi desenvolvido em 1890 pelo norte-americano SB Russel, e 
aprimorado pelo francês George Charpy em 1901. 
O funcionamento é bastante simples. Um corpo de prova é preparado seguindo-se 
normas específicas, como a ASTM E23, ISO 148-1 ou EN10045-1, essas para 
materiais metálicos, e ISO 179 A para polímeros. Posiciona-se o corpo de prova no 
suporte e o pêndulo é liberado partindo com massa e ângulo de lançamento 
conhecidos, atingindo o corpo de prova, que tende a se partir, retirando energia 
cinética do pêndulo, que permanecerá em movimento, porém perdendo parte da 
energia, atingirá uma altura máxima menor que a de partida. Com essas 
informações colhidas, pode-se determinar a energia desprendida no rompimento. 
Nos pêndulos convencionais a informação de energia é facilmente obtida com o 
equipamento devidamente calibrado, porém não mais que a energia desprendida no 
impacto pode ser analisada.  
Com o intuito de se obterem melhores resultados, Ireland (1977) aprofundou os 
estudos na instrumentação aplicada ao ensaio, procurando assim, determinar o fator 
de intensidade de tensão dinâmico, Kid, que hoje é fundamental para análise de 
estruturas e componentes mecânicos que sofrem carregamentos dinâmicos. Porém, 
na época, o método não considerava efeitos inerciais do corpo de prova. Quando em 
1982, foi proposto por Böhme e Kalthoff, um método baseado no tempo de fratura, 
que auxiliou na obtenção deste fator. 
Plásticos têm sido utilizados em uma grande diversidade de indústrias, incluindo a 
automotiva, isso demanda testes de qualidade para analisar a performance dos 
diversos polímeros nas mais variadas condições. Assim, o ensaio Charpy é um dos 
métodos adequados para esses estudos, assegurando melhores escolhas de 
materiais para aplicações específicas. 
 
OBJETIVOS 
O objetivo deste projeto é de construir um equipamento que seja de baixo custo, 
utilizando para sua estrutura aços usinados, ao contrário dos tradicionais, que 
possuem bases fundidas, além de instrumentá-lo com sensores e plataformas 
microcontroladas facilmente encontrados no mercado, com integração ao LabVIEW, 
que permite uma leitura mais ampla dos dados, permitindo um comparativo com as 
informações tratadas pela plataforma microcontrolada. 
 
METODOLOGIA 
A metodologia para o desenvolvimento deste projeto contou com estudos de 
mecânica clássica e energia, análise e estudo de equipamentos existentes no 



mercado, utilização de normas que regem o ensaio, estudo de materiais, manuais de 
fabricantes de sensores e rolamentos, aprofundamento em sistemas de aquisição de 
dados e linguagens de programação. 
 
DESENVOLVIMENTO 
Este projeto foi desenvolvido em três frentes, sendo elas: mecânica, eletrônica e 
programação. 
A primeira tratou da estrutura e cálculos de velocidade, ângulos de lançamento e 
materiais, tudo baseado em normas, projetos já desenvolvidos e mecânica clássica. 
Neste caso, fixou-se a velocidade de impacto de acordo com a norma ISO 179, de 
2,90 m/s, e adotou-se a energia máxima de 3 J, para se obter o ângulo de 
lançamento necessário, além da altura e massa do martelo, assim os valores 
utilizados foram: 

 Altura de centro a centro do martelo = 0,230m; 

 Massa do martelo = 0,709; 

 Ângulo de lançamento em relação a vertival = 151,228°. 
 
A fabricação estrutural foi toda feita em aço com usinagem de alta precisão, fixação 
das partes por parafusos e travas elásticas. 
A eletrônica para instrumentação utiliza-se de um inclinômetro, com informações 
apresentadas em um display, para se posicionar manualmente o equipamento, a fim 
de se evitar erros de leitura e perdas de energia por atrito. Para monitorar o 
deslocamento do pêndulo optou-se pelo uso do encoder rotativo absoluto, por 
apresentar alta precisão e repetibilidade, e como alternativa e para efeito 
comparativo, foi proposto o uso do acelerômetro, pelo qual é possível determinar 
valores como energia absorvida, ou deslocamento através do modelamento 
matemático para os valores de aceleração lidos. 
Todas essas informações serão lidas por uma plataforma microcontrolada em 
Arduino em conjunto com um sistema desenvolvido em LabVIEW, concluindo então 
a parte de programação, em conjunto com uma placa de aquisição de dados, 
podendo-se fazer uma análise comparativa dos sensores, e determinar qual pode 
ser melhor aplicado, obtendo-se informações de melhor qualidade. 
Para a liberação do pêndulo, será utilizado um acionamento por solenoide, evitando 
interferências por acionamento manual. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 
Devido ao projeto ainda estar em desenvolvimento, testes ainda não puderam ser 
realizados, porém foram desenvolvidos os projetos para a construção do sistema.  
A Figura 1 apresenta uma visão em 3D do projeto mecânico estrutural.  
 

  

Figura 1 – Projeto Estrutural Mecânico  
Fonte: Do autor, 2016. 



A Figura 2 apresenta a visão 3D do projeto eletrônico desenvolvido em Proteus, 
software de desenvolvimento de circuitos eletrônicos. 

 
Figura 2 – Projeto Eletrônico 

Fonte: Do autor, 2016. 
 

A Figura 3 apresenta uma tela do desenvolvimento da interface homem máquina 
desenvolvida em LabVIEW. 

 

Figura 3 – Programação da interface homem máquina - LabVIEW 
Fonte: Do autor, 2016. 
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