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RESUMO:  
 
O objetivo principal desenvolver um equipamento capaz de monitorar os 

esforços mecânicos, além de instruir e exemplificar aos futuros alunos dos 

cursos de engenharia, utilizando como meio de medição extensômetros 

elétricos com uma comunicação digital confiável e segura troca de dados. 

Também visa incluir uma programação simplificada, utilizando a plataforma 

Arduino onde será possível a visualização, parametrização, armazenamento e 

gerenciamento dos dados coletados. Com esse processo, métodos de leitura e 

pedagogias mais palpáveis e menos teóricas serão utilizadas fazendo assim 

todo aprendizado mais prazeroso e fluido. Por consequência o envolvimento de 

alunos de graduação aumentará, visto que o procedimento estará disponível de 

forma mais acessível, garantindo assim uma formação mais completa e 

estruturada no meio científico. 

Palavras Chave: Extensômetro, Arduino, análise de Tensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The didacticworkbench for 

extensiveanalysiswiththeArduinoplatformaimstodevelopanequipmentabletofollo

wthemechanicalmeans, besidesdesigningandexemplifyingthe future 

studentsoftheengineeringcourses, usinganextensivemeansof communication. 

reliableandsecure data exchange. It isalsopossibleto use 

simplifiedprogrammingusing a platformand a data 

processingmachinethatcanbeviewed, parameterizing, 

storingandmanagingthecollected data. Withthisprocess, 

themethodsofreadingandthepedagogies more palpableandlesstheoretical are 

more recentand more explored, more pleasantandfluid. 

Throughthemethodofincreasedrisk classes, as theprocessisavailable more 

quickly, thusensuring a more complete 

andstructuredformationofthescientificenvironment. 

 

Key words: Strain-gauge, Voltage Analysis. 
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1-INTRODUÇÃO 

O monitoramento constante das condições estruturais em obras de todos os 

tipos pode trazer inúmeros benefícios a sociedade, proporcionando maior 

segurança, mais economia e produtividade. Dentro do contexto de análise de 

tensões, a avaliação experimental das tensões é de suma importância, pois 

proporciona métodos práticos de verificação de tensões geradas por cargas 

aplicadas em um material, que são responsáveis por sua deformação e podem 

ou não ocasionar sua falha. A análise de tensões experimentais para alunos 

dos cursos de engenharia facilita o aprendizado de matérias essenciais para 

sua formação adequada, como ciência dos materiais e resistência dos 

materiais, por exemplo. Podem ser citados como principais melhorias de um 

sensoriamento de tensões mais facilitado e didático, a utilização de sensores 

de esforço (como as células extensométricas), para o monitoramento de 

tensões no meio acadêmico, servindo para democratizar o ensino acadêmico e 

torná-lo mais acessível, assim será possível uma difusão de conhecimento a 

partir das universidades deixando o profissional mais habituado com a análise 

de tensões.  

O objetivo principal e desenvolver um equipamento capaz de monitorar os 

esforços mecânicos em áreas como a metal-mecânica, transportes e demais 

setores das atividades humanas, utilizando como meio de medição 

extensômetros elétricos com uma comunicação digital confiável e segura troca 

de dados. Também visa incluir uma programação simplificada, utilizando a 

plataforma Arduino onde será possível a visualização, parametrização, 

armazenamento e gerenciamento dos dados coletados. 

 

1. Objetivos específicos 

Para se concretizar os objetivos gerais serão necessários os seguintes 

objetivos específicos: 

• Conhecer as maiores dificuldades a respeito da extensiometria. 

• Programar e construir um código para síntese do projeto. 



• Desenvolvimento do software para a parametrização e 

processamento dos dados obtidos pelo extensômetros. 

• Implementação e testes de qualificação do hardware. 

• Divulgar os resultados obtidos para posterioridade para destacar 

a importância do estuda da extensometria. 

 

O processo da extensometria é um processo relativamente caro e complicado 

mesmo para o âmbito acadêmico, onde geralmente alunos possuem 

dificuldades para executá-lo e principalmente de utilizar os dados em seus 

projetos e assim obter resultados satisfatórios em suas pesquisas e trabalhos 

de conclusão de curso, por exemplo. 

É de interesse geral que o processo seja facilitado, onde possa ser adaptado 

para meios menos complexos e acessíveis a todos os estudantes do curso de 

qualquer engenharia. 

Como já falado anteriormente, a verificação constante das tensões pode 

possibilitar o aumento na segurança e confiança em relação ao projeto, desde 

que as correções necessárias sejam tomadas imediatamente ao se detectar 

erros. Assim, toda a sociedade ganha, pois o processo de análise de tensões 

se tornará menos caro e complexo. As comunidades locais podem ser 

beneficiadas também com esse processo, pois com pesquisas constantes e 

mais acessíveis são benéficas por meio de prestação de serviço e a realização 

de testes para o meio privado. Por consequência o envolvimento de alunos de 

graduação e mestrado também aumentará, visto que o procedimento estará 

disponível de forma mais acessível, garantindo assim uma formação mais 

completa e estruturada no meio científico, aumentando assim a parceira 

empresa-escola. 

 

A prevenção de acidentes e a tomada de medidas corretivas ou preventivas 

gera grande segurança e economia para sociedade aumentando a vida útil da 

maioria dos projetos consideravelmente. Assim todo dinheiro que seria utilizado 

no reparo e reconstrução poderá ser investido diretamente no projeto, 

melhorando a qualidade final do mesmo. A verificação antecipada faz com que 



os equipamentos monitorados utilizados na indústria tenham maior rendimento, 

evitando assim paradas frequentes na produção. Com a integração do meio 

privado com o meio acadêmico o intercâmbio de conhecimento e experiência 

será benéfico para ambos os lados gerando assim possibilidades e maior base 

de informações para criação de novas tecnologias. 

Aumentando a capacitação dos profissionais será possível a diminuição de 

erros de projetos evitando desastres, como, derramamento de óleo, 

contaminação atmosférica e também grande economia dos recursos 

ambientais já que os profissionais estarão mais preparados para reduzir o 

consumo de materiais excessivos. 

O aspecto mais importante deste projeto e a contribuição para o meio 

acadêmico com o desenvolvimento de novas tecnologias de análise e 

manutenção de estruturas. 

Lord Kelvin foi um dos primeiros cientistas a relatar que condutores metálicos 

ao serem submetidos a esforços mecânicos mudam suas características, 

quando tracionados ou comprimidos. Os extensômetros são utilizados para 

converter tais deformações lineares em sinal elétrico. Este dispositivo é 

conhecido por seu nome em inglês StrainGauge. 

No mercado existem vários tipos de extensômetros, mas nessa pesquisa serão 

analisados os elétricos laminares. Sua forma constitui em filmes metálicos com 

geometria de dobra sobre uma base polimérica, os extensômetros a fio são 

utilizados para alta temperatura. 

 

Figura 1 – Extensômetro elétrico laminar (foilgauges) 



As características dos extensômetros laminares são (Madgetech, 2007): Alta 

estabilidade; bom fator de proporcionalidade; preços razoáveis; baixa tensão 

elétrica de saída; necessidade de Ampliação. 

O processo de foto corrosão (photoetching) é o método de fabricação mais 

utilizado por ser bastante versátil, sendo possível obter os mais variáveis 

tamanhos e formatos para mais diversas aplicações. O mais curto que se tem 

disponível é o de 0,2 mm, e o mais longo é cerca de 100 mm. As resistências 

padrões são 120 a 350 Ohms. Outras variações que estão disponíveis são de 

500, 1000 e 5000 Ohms. 

 

Fator de Deformação 

Todos os corpos são deformáveis se estão sobre ações de forças externas. 

Sempre que um corpo cilíndrico é submetido a um esforço de tração, por 

consequência tornar-se ligeiramente mais longo e sua área de seção 

transversal vai aumentar. 

 

O comprimento L atingira LF após a aplicação da força. Então o fator de 

deformação (ε) é calculado através da expressão: 

 =
𝐿𝐹 − 𝐿

𝐿
=  

𝐿

𝐿
 

Nota-se que o fator de deformação (ε) é uma quantidade adimensional, no 

entanto, é comum expressar o fator de deformação como razão das unidades 

de comprimento mm/mm ou in/in. 

A região elástica dos materiais varia entre 0,005% a 0,2% (ε = 0,0005 a ε = 

0,002). Os valores típicos para os fatores de deformação são pequenos e 

menores que 0,002, são normalmente expressos em micro deformação (micro-

strain): Micro deformação =deformação x 106  

 



Tensão Mecânica 

Em uma distribuição uniforme das forças resistivas internas em um corpo, 

tensão pode ser calculada dividindo a força aplicada (F) pela área (A), 

matematicamente; 

 

 =
𝐹

𝐴
 

 

Onde: 

F = força aplicada em Newtons (SI); 

A = área da seção transversal da barra em m² (SI) 

σ = tensão mecânica em N/m²= Pa (Pascal) (SI) 

 

Relação tensão deformação 

A relação entre a aplicação da tensão e a deformação resultante será obtida 

através da lei de Hooke; 

𝐸 =



 

 

A constante E também conhecida como modulo de Young é a 

proporcionalidade entre a tensão e o fator de deformação. A lei de Hooke 

estabelece uma relação entre tensão e deformação; 

 

 =  𝐸 ×  

 

A lei de Hooke é válida apenas para região elástica dos materiais, ou seja, a 

deformação que não é irreversível. Quando o material se encontra acima do 

limite elástico, denominada de deformação plástica, o material se deforma de 

maneira definitiva, onde a lei Hooke não mais será válida. Caso continue o 

aumento da tensão, haverá um rompimento do material. 

Portanto, na condição que não for ultrapassado o limite de elasticidade, pode-

se obter uma relação direta entre tensão e deformação do material. 

 



FIGURA 2.3Gráfico Tensão-Deformação 

 

 

Relação entre tensão elétrica e deformação 

Há várias maneiras para medir deformações em materiais, aqui serão utilizados 

os extensômetros de resistência elétrica. 

𝑅 =  
𝜌𝐿

𝐴
 

 

ρ= resistividade do condutor - resistência específica do metal (Ωm) 

L= comprimento do condutor (m) 

A= área da seção transversal do condutor (m²) 

Se diferenciado resulta: 

𝑑𝑅 =  
𝜕𝑅

𝜕𝜌
𝑑𝜌 +

 𝜕𝑅

𝜕𝐿
𝑑𝐿 +

 𝜕𝑅
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𝑑𝐴 

𝜕𝑅
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=

𝜌
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𝐿

𝐴
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𝜕𝐴
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𝜌𝐿

𝐴2
 

 



Dividindo por R: 

𝑑𝑅

𝑅
=  

𝐿

𝐴

𝑅
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𝜌
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Substituindo R por ρL/A, fica: 

𝑑𝑅

𝑅
=  

𝐿

𝐴
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𝐴
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E finalmente: 

 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+

𝑑𝐿

𝐿
−

 𝑑𝐴

𝐴
 

 

É possível notar que a equação faz a relação entre resistência elétrica com 

variações de resistividade chamado termo piezoeléctrico. Com a deformação 

axial do condutor (εa = dL/L) e dA/A representa a variação relativa na área da 

seção transversal do condutor devido a tensão exercida sobre o mesmo. Será 

visto que dA/A e dL/L estão relacionados. 

Assim a resistividade do condutor é pequena, pode-se pensar em relacioná-los: 

 

Para uma seção transversal circular a área e dada por:  

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 

𝑑𝐴 =
𝜋D

2
𝑑𝐷 



𝑑𝐴 =

𝜋D

2
𝑑𝐷

𝜋𝐷2

4

=
𝜋D

2
𝑑𝐷

4

𝜋𝐷2
= 2

𝑑𝐷

𝐷
 

 

Na tensão axial tem-se: 

𝑎 =
𝑑𝐿

𝐿
 

𝑡 =
𝑑𝐷

𝐷
 

 

εa= fator de deformação axial no condutor 

εt= fator de deformação transversal no condutor 

A razão entre deformação transversal axial e a transversal é denominado 

módulo de Poisson (ν), sendo este a propriedade do material, então: 

𝜈 = −
𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑑𝑒 − 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 − 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 − 𝑑𝑒 − 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 − 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙
= −

𝑡

𝑎
 

𝑡 =
𝑑𝐷

𝐷
= − 𝜈𝑎 

𝑑𝐴

𝐴
= 2

𝑑𝐷

𝐷
 

𝑑𝐴

𝐴
= −2𝜈𝑎 

 

Se for considerado a elongação do fio L → L + ∆L , pelo efeito Poisson, haverá 

também uma redução da área seccional A → A−∆A: 

 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+ 𝑎 − 2𝑡 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+ 𝑎 − 2(−𝜈𝑎) 

 

Desta forma é possível relacionar-se a variação de resistência do condutor com 

a deformação axial: 

𝑑𝑅

𝑅
=

𝑑𝜌

𝜌
+ 𝑎(1 − 2𝜈) 

 



Há ainda, a importância de considerar a variação relativa da resistência do 

módulo de Poisson, porém essas são influências secundárias, ocorrendo 

apenas quando o material não estiver sofrendo carregamentos externos. Isto é, 

esses termos devem ser constantes no carregamento do material. 

𝑑𝑅

𝑅
= 𝑎𝐾 

 

Esta equação demonstra que a variação na resistência é diretamente 

proporcional ao fator de deformação da amostra. 

O fator de sensibilidade varia exclusivamente das características de fabricação, 

tais como: material, formas construtivas e o tamanho. O fator e determinado a 

partir do fabricante por ∆R/R essa informação e fornecida junto com 

extensômetro. O valor e aproximadamente constante para a maioria, 

experimentos mostram valores de 2 a 4. (Além disso a quantidade 1+2V e 

aproximadamente 1,6 para maior parte dos materiais, o que significa que o 

termo dρ/ρ*1/εa contribui com o valor entre 0,4 a 2,4) (AGILENT 

TECHNOLOGIES, 1999). 

Também estão disponíveis extensômetros de resistência negativa, da ordem 

de -50 a -200, mas por outro lado são altamente lineares. 

 

FIGURA 2.5Curva dos Fatores de Sensibilidade de diversos materiais 

 

 

 



Porte de Wheatstone 

A ponte de wheatstone foi desenvolvida com o intuito de medir com precisão de 

valores sem ser necessário uma tensão de referência, ou um ohmímetro de 

alta impedância. Mesmo sendo raramente utilizados para seu propósito 

original. 

 

 

 

Configuração básica da ponte 

 

𝑉𝐶𝐵 = 𝑉0
− =

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
× 𝑉𝑒 

𝑉𝐷𝐵 = 𝑉0
+ =

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
× 𝑉𝑒 

𝑉0 = 𝑉0
+ − 𝑉0

− 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑒 ×  (
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
−

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
) 

 

Quando Vo+ e Vo− são iguais a metade de Ve, a saída da ponte se torna mais 

sensível a alterações na resistência. Se for utilizado quatro resistores iguais no 

valor de R, essa condição é facilmente alterada. Quando o resistor tem o termo 



∆R e considerado resistência “ativa”. Um dois ou quatro resistores estarão 

ativos (terão um termo ∆R). 

Na derivação dessas equações ∆R é assumido como positivo caso a 

resistência realmente diminua, então o termo -∆R é utilizado. Nos casos 

especiais abaixo, a magnitude ∆R será a mesma para todos os resistores 

ativos. 

 

Quantidade de sensores 

Os extensômetros podem ser dispostos nas seguintes configurações: ¼ de 

ponte, ½ ponte ou ponte completa, temos as seguintes possibilidades: 

− 4 extensômetros (Ponte Completa) – Nesse caso todos os ramos da 

ponte são extensômetros, resta fornecer apenas a tensão de excitação e 

medir a saída da ponte; 

− 1 Extensômetro (¼ de ponte) – Somente 1 extensômetro e fornecido. 

Assim é necessário fornecer os resistores para completar ½ ponte, e 

além disso, instalar um resistor adicional do mesmo valor do 

extensômetro, no ramo adjacente; 

− 2 Extensômetros – Somente dois dos extensômetros são fornecidos. O 

circuito deverá fornecer os outros dois necessários para completar a 

ponte. 

 

Quatro elementos ativos 

Na possibilidade de quatro elementos ativos as resistências de R2 e R4 

aumentam com a intensidade da propriedade sendo medida, enquanto que o 

valor das resistências R1 e R3 diminuem. As orientações dos extensômetros é 

o que definem quando os valores da resistência irão aumentar ou diminuir, 

quando houver força aplicada. Essa configuração Vo = Ve*∆R/R produz uma 

relação linear simples entre a tensão de saída (Vo) e a alteração na resistência 

(∆R). 

Pode se notar que a saída não é uma função linear ∆R, mas sim uma relação 

de ∆R/R. É uma pequena diferença, porém importante. 



 

Um elemento ativo 

Essa configuração é mais utilizada quando o valor da fiação é mais importante 

do que a amplitude de sinal. 

 

 

Na análise seguinte é considerado que tensão fornecida (Ve) é constante, que 

a impedância de entrada ao voltímetro é infinita e a ponte esteja perfeitamente 

balanceada no início ∆R=0. Assim, tem-se que a tensão de saída seja nula no 

início (Vo = 0), a corrente flui de A para B passando por D, ramo direito da 

ponte e dada por: 



 

A diferença de potencial sobre os extensômetros de resistência R+∆R é: 

 

A diferença de potencial entre os pontos A e C e dada por: 

 

Por consequência, a tensão de saída do sistema Vo e dada por: 

 

Normalmente a alteração na resistência será desprezível comparada ao valor 

da resistência  original (∆R << 1%) assim pode ser feita a aproximação 4R + 

2∆R ∼ = 4R.  

 

Com premissa que ∆R/R=k x εa, obterá a expressão para determinar o fator de 

deformação axial. 



 

 

Observando a equação anterior, nota-se a saída desta configuração tem 

apenas ¼ da amplitude que teria se tivesse 4 elementos ativos. Outra 

consideração e que a anterior foi obtida, supondo que houve pequenas 

variações nas resistências. Caso isso não ocorra, a saída não é linear, causada 

pelo termo ∆R no denominador. 

 

Dois elementos ativos com respostas oposta 

Neste caso tem-se dois elementos ativos, por exemplo na figura ilustrada, uma 

barra onde o elemento da ponte é montado na região de tensão (R+∆R) e em 

compressão (R-∆R). Desta maneira, as resistências variam em direções 

contrarias (∆R e −∆R). Ambos os resistores são colocados do mesmo lado da 

ponte (R1 e R2, ou R3 e R4). A sensibilidade e o dobro da configuração, que 

utiliza apenas um elemento ativo, sendo  

 metade daquela que utiliza 4 elementos ativos. A saída desta configuração e 

uma função linear ∆R/R. 

 

Figura Ponte de wheatstone com 2 elementos ativos idênticos e ligados em braços adjacentes. 

 

 



Dois elementos ativos idênticos 

No caso a seguir também é utilizado 2 elementos ativos, porém tem uma 

resposta parecida, ambos aumentam ou diminui os valores simultaneamente. 

Este caso quando se utiliza dois extensômetros idênticos adjacentes um ao 

outro, e com seus eixos em paralelo. Para serem efetivos, estes resistores 

devem estar na diagonal da ponte (R1 e R3, ou R2 e R4). 

 

Dois elementos ativos idênticos com ramos opostos e alimentados por uma 

fonte de tensão constante. 

A maior vantagem desta configuração é que o mesmo tipo de elemento sensor 

pode ser utilizado em ambas as posições. A desvantagem é resultado não 

linear de saída causada pelo termo ∆R no denominador da equação. No 

entanto, essa linearidade determinista pode ser removida por software. 

 

Essa não linearidade também pode ser eliminada alimentando-se a ponte com 

uma fonte corrente constante, em vez de uma fonte de tensão constante. 

Nesse caso a tensão de saída e dada por: 

 

Onde Ie é a corrente de excitação: 



 

Ela parte com 2 elementos ativos idênticos e alimentação por uma fonte de 

corrente constante, ∆R/R como nos casos anteriores. 

O entendimento dos quatro casos anteriores é útil quando se trabalha com 

elementos sensores individuais. Na maioria dos casos o sensor possui uma 

ponte interna de configuração desconhecida. Nestas condições não é 

realmente importante saber configuração exata. As informações necessárias 

são fornecidas pelo fabricante tais como sensibilidade, erro linearidade, tensão 

em modo comum e demais informações relevantes. 

 

Ordem de Grandeza 

1. Efeito da resistência no fio 

As equações fornecidas para configurações de extensômetros em ¼, ½ e 

ponte completa assumem que a resistência na fiação é desprezível. Para 

entender os princípios básicos de medição utilizando parte de wheatstone na 

prática pode ser um grande causador de erros. Quando o circuito se encontra 

em uma distância considerável dos extensômetros, o efeito de resistência dos 

fios pode desbalancear a ponte. Além de adicionar um erro por desvio 

intolerável a resistência de fiação, também desestabiliza a saída da ponte. 

Além disso, variações na temperatura nos fios também podem ser 

significativas. 

Se forem utilizadas uma conexão a seis fios pode-se diminuir os efeitos de 

resistência da fiação, porque as resistências afetam igualmente os dois braços 

adjacentes da ponte. Como visto na imagem, a alteração na resistência de 



fiação não altera as razões aos braços da ponte, assim são canceladas 

quaisquer alterações nas resistências devida a fiação mais a variação de 

temperatura.   

 

2. Medição de tensão mecânica utilizando extensômetros 

A escolha do extensômetro deve ser entre as ofertadas pelos fabricantes. A 

variável K é fornecida pelos catálogos (fator de razão entre a variação nativa da 

resistência e a deformação axial). Após ser feita a escolha do mais adequado 

para a solicitação, o extensômetro deve ser instalado (colado) no material a ser 

estudado e ligado a ponte de wheatstone. O material deve ser submetido a 

tensão, desta maneira a variação relativa da resistência será medida para a 

deformação axial ser calculada.  

Finalmente, a tensão mecânica é determinada utilizando a lei de Hooke. 

 

 

Arduino 

A plataforma eletrônica Arduíno é um equipamento de prototipagem, com 

sistema open-source, baseado em easy-to-use (simples de usar) para 

Hardware e software. Suas placas estão capacitadas para operar vários tipos 

de acessórios e comando, como um sensor de luz, um simples botão e até 

mesmo uma mensagem do twiiter, e desta maneira ativar algum mecanismo 

como motores, uma lâmpada de LED ou publicar algo on-line, e isso pode ser 

feito apenas enviando comandos a placa.  

Durante anos o arduino foi o cérebro de milhares de projetos, desde o mais 

simples até projetos científicos complexos, utilizado por amplas áreas por uma 

comunidade mundial de usurários como estudantes, amadores, profissionais e 

programadores. Com a ampla utilização do sistema foi possível reunir uma 

vasta biblioteca de conteúdo, facilitando ainda mais a utilização. O arduino 

surgiu da IvreaInteraction Designer Institute para ser uma ferramenta intuitiva 

com prototipagem rápida, destinada a estudantes e pessoas sem formação em 

eletrônica e programação. Junto a popularidade veio a necessidade de se 

reinventar, por isso atendendo as mais diversas utilizações diferenciando suas 

ofertas saindo de 8-bites para placas de loT, wearable, impressão 3D e 

ambientes embutidos. Por ser open-souce, as vastas formas de construção 



permitem adaptação e especificação. O software também e open-souce e 

possui uma crescente contribuição de usuários na wolrdwidee: 

− Barato: A placa de arduino e relativamente mais barata em comparação 

com outras plataformas de micro controladores. 

− Plataforma-cruzada: O software do arduino roda no Windows, 

Macintosh OSX e Linux.  

− Simples, meio de programação limpa: O software Arduino (IDE) é de 

grande simplicidade para usuários iniciantes, flexível o suficiente para 

usuários avançados, aproveitando totalmente as possibilidades de 

adaptação. Para professores e uma excelente base de ensino, pois a 

fácil programação transforma o processo simples e rápido para 

estudantes. 

− Software de código aberto e extensível: O arduino software é 

publicado em plataforma aberta por programadores experientes. A 

linguagem pode ser expandida para C++ livraria, porém se houver 

necessidade de conhecer os detalhes técnicos, pode-se alterar a 

linguagem para AVR-C, assim é possível adicionar mais incrementos 

aos projetos nele desenvolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- MATERIAIS E MÉTODOS 

 

   O método utilizado para efetuar a leitura foi um circuito simples com o 

objetivo de recolher dados para uma maior analise que seria feita 

posteriormente. 

     Podemos observar que esse teste foi analisado tanto por tração como por 

compreensão utilizando um carregamento analisado através de um espectro 

nominal bastante utilizado na qual percebesse que o comportamento da 

corrente elétrica que era transmitida para o circuito preliminar. 

     Com isso pensando na seleção de materiais usamos como caracteristicas o 

modelo para que possamos trabalhar no formato mais prático e que se 

encaixasse melhor como um corpo de prova necessario. 

     O material analisado foi uma placa de aço inoxidável com dimensões de 

600mm x 150 mm e espessura de 2 mm encontrado no laboratório o mesmo 

atendia de maneira aceitável as condições de corpo de prova deformável. 

Além do corpo de prova foram utilizados também um multímetro padrão uma 

fonte de energia o extensômetro, fios e também um amplificador de corrente e 

um resistor com os dados ...    

Para o registros dos dados foi utilizado um diário onde foi anotado cada leitura 

feita pelo multímetro assim foi possível manter um controle dos resultados. 

 

 

 



 

Imagem1: Configuração da amostra 

 

. 

  



3 RESULTADOS  

3.1. LEITURA DE CORRENTE NO CIRCUITO PRELIMINAR 

 

Começamos colando o extensômetro no corpo de prova, o procedimento foi 

efetuado inicialmente com a limpeza do ponto onde seria instalado 

extensômetro utilizando detergente neutro para esse fim, após a devida 

limpeza o polimento da área especifica foi o passo seguinte. Foi utilizado lixas 

a base de água com as granulometrias de 800, 600 e 1200, para obter a 

rugosidade necessária para a colagem, após a limpeza e o polimento iniciou-se 

o processo de colagem utilizando uma cola especifica para esse fim, após a 

secagem da cola foi levado para o ambiente de testes onde foi montado o 

circuito preliminar. 

O circuito preliminar foi construido utilizando uma placa Bread Board,um 

resistor e o amplificador operacional, soldamos o corpo de prova já 

devidamente instalado com o extensômentro em fios extensores para ligar o 

circuito preliminar, foi usado uma fonte de energia e um multímetro para fazer a 

medição da corrente, e após extensivos testes, foi possível efetuar a leitura da 

corrente no extensômetro, porém não foi possivel medir a corrente que deveria 

ter sido alterada com a aplicação das forças na parte de deformação elástica 

do corpo de prova. 

Após leitura da corrente no circuito percebemos que o método trabalhado não 

foi efetivo e por isso será necessário mais testes e assim determinar um novo 

procedimento de análise que seja compatível ao resultado a se obter.  

 



Imagem1: Configuração do extensometro no corpo de prova. 



Imagem 2: Configuração do circuito preliminar 



Imagem 3: Leitura no multímetro. 



Imagem 4: Experimento completo. 

 

4- Discussão: 

 

O extensometro por ser um sensor de grande sensibilidade possui uma 

alteração de tensão e resistência muito pequenas, neste caso se faz 

nescessário o uso de um circuito de amplificação. O Amplificador Operacional 

de acordo com Dunn (2013) é uma interconexão de vários dispositivos ativos 

em um único chipde modo a se obter a amplificação de sinal.Porém após 

efetuar os testes nota-se que a amplificação foi menor do que o ganho 

necessário para uma leitura com resultados satisfatórios, isso significa que a 

formulação do circuito preliminar não foi efetiva. 

Além do fato já citado o sinal sofre com a interferencia de ruidos iterferindo no 

sinal esperado. 

Sendo assim, foi necessário a reformulação dos dados teóricos para a solução. 

 A definição do valor teórico da variação da tensão ocorreu da seguinte 

forma, primeiramente consideramos os seguintes dados: 



• Material: Aço Inox 304 

• Módulo de elasticidade do material: E=206 GPa 

• Força aplicada no corpo de prova: F=5N 

• Distância da força aplicada em relação ao apoio: d=0,4 m 

• Momento de inércia da chapa: I= 5,83×〖10〗^(-12) 

• Comprimento da chapa: L=0,45 m 

• Largura da chapa: x=0,07 m 

• Altura da chapa: y=0,001 m 

• Constante do Extensômetro: k=0,47 

• Fonte de tensão: V_e=6 V 

• Ganho do Amplificador operacional:  

• Faixa de leitura do Multímetro:  

• Resistência do extensômetro sem deformação: 140  

• Demais resistências da ponte de Wheatstone: R_2=R_3=R_4=330  

 

 

𝑀𝑚á𝑥 = 𝐹 × 𝑑 

𝑀𝑚á𝑥 = 5 × 0,4 

𝑀𝑚á𝑥 = 2 𝑁. 𝑚 

 

 =
𝑀𝑚á𝑥 × (

𝑦

2
)

𝐼
 

 =
2 × (

0,001

2
)

5,83 × 10−12
 

 = 171,5 𝑀𝑃𝑎 

 

 =


𝐸
 

 =
 171.5 × 106

206 × 109
 

 = 0.000832524 𝑚 

 

∆𝑅 = 𝑅 ×  × 𝑘 



∆𝑅 = 140 × 0.000832524 × 0,47 

∆𝑅 = 0,054780079  

 

FIGURA 3.4 Diagrama de uma ponte de Wheatstone básica 

 

 

 Nota: Considera-se que neste caso o extensômetro é representado por R_1. 

 

𝑉𝐶𝐵 = 𝑉0
− =

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
× 𝑉𝑒 

𝑉𝐷𝐵 = 𝑉0
+ =

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
× 𝑉𝑒 

𝑉0 = 𝑉0
+ − 𝑉0

− 

𝑉𝑅 = 𝑉𝑒 × (
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
−

𝑅3

𝑅3 + 𝑅4
) 

 

𝑉𝑅 = 6 ×  (
330

140 + 330
−

330

330 + 330
) 

𝑉𝑅 = 1,212765957𝑉 

 

𝑉𝑅+R = 6 ×  (
330

(140 + 0,054780079) + 330
−

330

330 + 330
) 

𝑉𝑅+R = 1,212275003 𝑉 

 

V = 𝑉𝑅 − 𝑉𝑅+R 

V = 0,000490954 V 

 



 Verificamos que, a variação da tensão de saída da ponte de Wheatstone 

foi de V=0,000490954 V, quando aplicado uma força F de 5N a uma distância 

de 0,4 m do apoio, no corpo de prova. 

 Comparação da capacidade do conjunto Multímetro-Amplificador 

Operacional com a variação da tensão, ocasionada pela variação da 

resistência do extensômetro. 

V = 0,000490954 V 

 Ganho do Amplificador operacional e faixa de leitura do Multímetro: 

V0 = 𝐴 × (𝑉1 − 𝑉2) 

𝐴 =
(𝑉1 − 𝑉2)

V0
 

𝐴 =
6

(0,000490954 − 0)
 

𝐴 = 12221,104 

 

 A hipótese estava correta, como não é tão viável trocar o multimetro, 

pois não encontramos nenhum multimetro capaz de detectar tal variação de 

tensão, a alternativa restante foi, neste caso a alteração do atual circuito de 

amplificação, que atualmente não tem um ganho de viavel, isso implicará em 

uma ampliação do sinal de saída muito mais relevante, o que proporcionará 

uma melhor leitura do multimetro. 

  



4 CONCLUSÃO 

 

Com a montagem do circuito, foi possível a medição experimental da tensão, 

porém os valores lidos sofrem bastante oscilação, e divergem dos valores 

esperados, conforme cálculos teóricos. Este fato se deve principalmente às 

interferências que o circuito de leitura sofre. Portanto, é possível a montagem 

de um circuito que possibilite a leitura, porém apenas para exemplificação 

prática do desenvolvimento de tensões na flexão e aspectos de instrumentação 

industrial. Para uma análise mais precisa, faz-se necessário a evolução do 

circuito, principalmente na filtragem de ruídos no circuito de medição. 

 

 

 

 

 

 


