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Resumo: O objetivo principal é projetar e construir 

um captor de deformações que aplicado ao feixe de 

molas de veículos de carga seja capaz de medir e 

monitorar a carga transportada. A análise da 

durabilidade e a validação dos resultados serão 

realizados na empresa RNA (Rassini - NHK 

Automotive). 

1. Introdução 
Este trabalho consiste no projeto e construção de 

um captor de deformações via strain-gages, transdutores 

extensométricos resistivos que medem diretamente a 

deformação em um ponto da estrutura. Com diversos 

desses extensômetros posicionados corretamente, com 

um sistema de leitura adequado e um sistema de 

calibração desejável, é possível realizar um estudo sobre 

a capacidade deste dispositivo em avaliar o peso 

transportado por qualquer veículo automotivo (o veículo 

pode ser de qualquer porte e tipo de aplicação, desde 

motos e carros até caminhões pesados e tratores).  

A estratégia deste estudo passa pela proposta de um 

captor de pequenas dimensões, para pouco interferir na 

mecânica do sistema, aderido ao feixe de molas por 

adesivo, para evitar retrabalho das lâminas e com 

sensibilidade suficiente para ser aplicado tanto nos eixos 

dianteiro quanto no traseiro do veículo. 

As estratégias de desenvolvimento do captor 

poderão ser modificadas após esgotarem-se as 

alternativas de melhorias de performance do sensor. O 

sistema eletrônico de condicionamento dos sinais e do 

sistema de aquisição de sinais não serão objeto deste 

projeto. 

Escolhido o modelo base, projetaremos o 

equipamento com o uso de programas auxiliados por 

softwares de desenho e de elementos finitos, para, 

então, construir um protótipo. Posteriormente, será feita 

a montagem dos extensômetros, a sua instrumentação, 

calibração e os testes. 

 

2. Metodologia 
Os principais recursos materiais são os meios de 

pesquisa, como internet, livros, publicações e demais, os 

softwares de desenho e de elementos finitos, as 

máquinas para usinagem e o laboratório de Mecânica 

dos Sólidos, incluindo strain gages e ferramentas 

necessárias. Quanto aos recursos materiais, estes serão 

fornecidos pelo próprio Laboratório de Mecânica dos 

Sólidos e pela empresa RNA. 

 

3. Resultados 
A figura 1 demonstra o ensaio utilizado, onde uma 

barra é submetida à tração e na figura 2 é mostrado um 

dos diversos ensaios feitos através do Método dos 

Elementos Finitos, sendo este o ensaio de fadiga. 

 

 
Figura 1 – Desenho esquemático do transdutor 

 

 
Figura 2 – Análise de fadiga utilizando o método dos 

elementos finitos 

 

4. Conclusões 
O trabalho se encontra ainda na fase inicial, onde 

somente foi iniciado as simulações em elementos 

finitos, mas já é possível observar que a principal 

dificuldade está em relação à ampliação do sinal dos 

extensômetros e a vida em fadiga do transdutor. 

 

5. Referências 
[1] BEER, FERDINAND P.; JOHNSTON, E. RUSSEL, 

Mecânica dos Materiais, Mc Graw Hill, 7a ed., 2015. 

[2] WINDOW, A. L. Strain Gauge Technology Elsevier 

Applied Science Editora, 2ª edição, 1992. 

 

Agradecimentos 
Ao Centro Universitário da FEI pelo empréstimo dos 

materiais necessários e ao patrocínio da empresa RNA 

(Rassini - NHK Automotive). 
1 Aluno de IC do Centro Universitário da FEI, 

12.112.307-9. 

F 

F 

mailto:clarrm@gmail.com
mailto:sergiode@fei.edu.com

