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Resumo: As aquisições de dados para deformação em 

estruturas, muitas vezes são feitas de forma estática. Ou 

seja, sem que a mesma sofra deslocamentos ou rotações. 

As aquisições de dados para sistemas estáticos utilizam 

a extensometria elétrica convencional, na qual um fio 

faz a ligação entre o extensômetro e uma caixa 

entensométrica.  Considerando que no âmbito da 

engenharia há uma enormidade de exemplos de 

estruturas dinâmicas, por exemplo, eixos de carros e 

máquinas, isto faz com que se torne inviável utilizar o 

extensômetro com cabos para a aquisição de dados. 

Motivado pelo problema e pela crescente demanda por 

sistemas novos e modernos, pretende-se neste projeto 

propor um sistema de aquisição de dados utilizando 

extensômetro elétrico sem fio.  

 

1. Introdução 
       Em 1856 Kelvin demostrou que a resistência 

elétrica de um fio metálico varia quando submetido a 

uma deformação elástica, mas foi em 1938 que Arthur 

Claude Ruge trabalhando no M.I.T desenvolveu um 

sensor para medir deformações em modelos utilizados 

em simulação de terremotos [1]. O princípio de 

operação do extensômetro descoberto é a de um fio 

submetido a uma deformação elástica de comprimento Ɩ 

e resistência R sofre uma variação de comprimento ΔƖ e 

de resistência ΔR. Com isso, a variação relativa da 

resistência ΔR/R relaciona-se linearmente com a 

variação relativa do comprimento ΔƖ/Ɩ, isto é, pode ser 

relacionada com a deformação, conforme as relações 

apresentadas nas equações 1a e 1b abaixo, onde K é 

conhecido como fator do extensômetro [1, 2].  
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2. Metodologia 
Para assegurar leituras utilizando extensômetro, são 

necessárias medições bastante precisas de resistências. 

Para medir essas pequenas variações, os extensômetro 

são usados em configurações baseadas na ponte de 

Wheatstone. A configuração da Ponte é mostrada na 

figura 1 [1].  

  
     Figura 1-Ponte de Wheatstone 

Considerando a ponte inicialmente balanceada pode-

se obter uma equação que relaciona as tensões elétricas 

de entrada e de saída com variações de resistência, mas 

substituindo a variação de resistência por deformação 

utilizando a equação 1a, obtém-se a equação 2 [1].  
 

                                    (2)                                                                    

       
       Após determinar a tensão de saída mostrada na 

equação 2, a mesma deverá ser amplificada por possuir 

baixa magnitude. Isto possibilitará relacioná-la com 

valores de deformação, inclusive em sistemas de 

aquisição sem fio. Para isto, esta tensão será convertida 

em dado digital através de um microcontrolador e estes 

dados serão transmitidos por meio de um módulo de 

rádio frequência a outro microcontrolador. O 

microcontrolador que recebe, processa e converte os 

dados para deformações. A figura 2 resume as etapas 

que serão seguidas para desenvolvimento do projeto.  
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               Figura 2-Esquematização do projeto 

 

4. Conclusões 
     Vale ressaltar, que o projeto ainda está numa etapa 

inicial e por este motivo ainda não se tem resultados e 

conclusões para apresentar neste momento.  
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