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Resumo: Este projeto consiste no desenvolvimento de 

um sistema simples, de baixo orçamento e de fácil 

concepção, capaz de obter os dados de medição de 

deformação mecânica de um extensômetro, processá-los 

de forma digital e transmiti-los através de tecnologias 

sem-fio. Isso permitiria a implementação da 

extensometria em estruturas móveis, como eixos 

rotativos por exemplo. Para a concepção do projeto são 

utilizados, em suma, amplificadores operacionais, 

microcontroladores Arduino e XBee’s. 

 

1. Introdução 
Extensômetros são sensores que medem a 

deformação resultante de uma tensão mecânica aplicada 

sobre o sólido que se está estudando [2]. Seu 

funcionamento se baseia na propriedade dos materiais 

de variar sua resistência elétrica ao sofrer uma 

deformação mecânica. No entanto, a necessidade de fios 

conectados a seus terminais inviabiliza a sua utilização 

para muitas aplicações, principalmente aplicações que 

envolvam peças móveis. 

Para solucionar este problema, foi proposta a 

construção de um equipamento eletrônico de pequeno 

porte que, fixado à estrutura estudada junto com o 

sensor, fizesse a conversão e a transmissão dos dados 

lidos pelo gage por meio de tecnologias sem-fio. 

 
Figura 1 – ilustração do equipamento eletrônico de 

pequeno porte proposto 

 

Uma vez que a transmissão dos dados lidos pelos 

extensômetros passa a ocorrer por comunicação sem-

fio, torna-se possível a utilização da extensometria para 

o estudo de peças móveis, como eixos rotativos por 

exemplo. 

 

2. Metodologia 
O trabalho foi iniciado pelo estudo e 

desenvolvimento da comunicação sem-fio entre as 

partes emissora e receptora do sinal contendo os dados 

da leitura do gage. Isso foi feito através de dispositivos 

chamados XBee [1], e foi realizado, portanto, um estudo 

sobre o funcionamento dos mesmos. 

Em primeiro lugar, estudou-se o software X-CTU, 

que é capaz de configurar os dispositivos XBee em 

diferentes modos de operação e com diferentes 

parâmetros de operação, além de realizar testes como 

alcance e intensidade de sinal, eficiência da transmissão, 

entre outros. 

 
Figura 2 – foto de um módulo XBee Série 2 com antena 

externa 

 

Foi realizado também um teste de alcance do sinal 

da comunicação entre os XBee’s Emissor e Receptor. O 

teste foi realizado com base no envio de pacotes de 

dados entre os XBee’s e na verificação do recebimento 

dos mesmos. O processo foi repetido a cada 2 metros de 

distância, de 0 a 40 metros. 

Por fim, foi feito um ensaio do conversor analógico-

digital do dispositivo XBee [3]. Para tal, foi construído 

um circuito simples que, por meio de potenciômetro, 

realizasse uma variação manual de tensão num dos nós 

do circuito. Este nó foi conectado ao pino do XBee 

previamente configurado para a captação de sinal 

analógico. Os valores de tensão eram, portanto, 

captados pelo pino do XBee, convertidos a valores 

digitais hexadecimais e mostrados na tela do 

computador. 

 
Figura 3 – circuito para ensaio do conversor A/D do 

módulo XBee 

 

Os resultados são especificados mais adiante. 
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3. Resultados 
Como resultado do teste de alcance de sinal, foi 

obtida uma comunicação impecável para todas as 

distâncias testadas, ou seja, nenhum pacote de dados foi 

perdido em momento algum. No entanto, foram 

observadas breves oscilações na intensidade do sinal da 

comunicação entre os equipamentos quando estes eram 

movimentados. 

Quanto ao ensaio do conversor A/D do XBee, os 

resultados são demonstrados no gráfico da Figura 4. 

 

 
Figura 4 – gráfico com os resultados do teste do 

conversor analógico-digital do módulo XBee. 

 

4. Conclusões 
A descoberta e a escolha dos dispositivos XBee 

foram de extremo valor para os fins deste projeto, pois 

seu bom desempenho e suas pequenas dimensões 

facilitam a sua implementação. Além disso, a 

possibilidade de realizar a leitura dos sinais analógicos, 

sua conversão a sinais digitais e sua transmissão em um 

único dispositivo simplifica a execução do projeto. 

Será necessário apenas atentar-se futuramente às 

oscilações observadas no teste de alcance de sinal 

realizado, pois, devido a elas, suspeita-se que, ao nível 

da conclusão do projeto, o equipamento desenvolvido 

no projeto não possuirá o mesmo desempenho quando 

for utilizado em alvos que realizem movimentações 

muito frequentes e bruscas. 
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