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Resumo: Este projeto tem como objetivo automatizar o ensaio da máquina de tração WPM - ZD 20 
do Laboratório de Ensaios de Mecânicos Destrutivos do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). O 
ensaio de tração mecânica é muito utilizado para obtenção das propriedades mecânicas de materiais 
diversos. Originalmente obtinha-se de forma mecânica o gráfico de tensão x deformação do material. 
Então foram adicionados sensores à máquina de tração para obtenção das informações sobre o 
ensaio. Os dados são recolhidos e enviados a um PC (Personal Computer) sendo visualizados na 
forma de um gráfico na tela do computador.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O estudo dos materiais é de grande 
importância para o mundo atual. Este estudo 
vem aumentado com o decorrer do tempo 
devido à necessidade do aumento da 
confiabilidade e da eficiência dos materiais 
utilizados em projetos e construções nas áreas 
de engenharia em geral. A automação permite 
a otimização dos ensaios viabilizando 
agilidade no sensoriamento, no 
processamento e na transmissão informações 
para as interfaces com o usuário. As 
tecnologias não atuam de forma isolada, 
assim percebe-se que na área da engenharia 
mecânica dos materiais existe a presença da 
automação industrial em diversos setores, 
como é no caso dos ensaios mecânicos, na 
qual a máquina de tração atuava originalmente 
de forma mecânica, mas com a introdução da 
automação e do sensoriamento remoto na 
máquina, foi possível tornar o ensaio mais 
prático, fácil de manusear e mais confiável. 
Um exemplo de ensaio mecânico é o ensaio 
de tensão-deformação por tração, nele é 
possível obter características como módulo de 
elasticidade, limite de proporcionalidade, 

escoamento, limite de resistência, limite de 
ruptura e estricção [1]. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A automação foi implementada usando o 
microcontrolador da Microchip, PIC 16F877A e 
a interface gráfica no LabWindowsTM/CVITM 
9.0. O circuito protótipo montado é mostrado 
na figura 1. 

 

Figura 1 – Protoboard, sistema recebe, 

armazena e envia as informações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A interface gráfica montada e mostrado na 

figura 2. 

 

 

Figura 2 – Interface gráfica no computador 

 

Foi instalado na máquina WPM – ZD 20 um 
potenciômetro que será utilizado para 
obtenção do potencial elétrico em função da 
rotação do eixo. Este potenciômetro por sua 
vez está conectado a um amplificador 
operacional (AO) LM324N, que no caso deste 
circuito está atuando como um buffer. A saída 
do AO está ligada a porta A (pino 2) do 
microcontrolador PIC 16F877A (Figura 1), 
onde será realizada a conversão analógico-
digital. 
Após a análise do conjunto encoder linear, e 
do módulo de leitura e indicação do 
deslocamento, observou-se que o sinal 
proveniente do encoder era uma onda 
pulsante quadrada e de acordo com a 
quantidade de pulsos gerados obtinha-se a 
deformação do material. Então foi conectado o 
módulo de leitura a um opto isolador 4N25 
(redutor de ruídos) e depois ao 
microcontrolador PIC 16F877A (Figura 1). 
Desta maneira o PIC foi programado de modo 
a capturar, utilizando interrupção, um pulso na 
borda de subida e contá-lo, depois disso 
realiza conversão analógico-digital e 
armazena esses dados na memória EEPROM 
externa.  
Ao comando do botão “Iniciar Comunicação” 
que está disponível ao usuário na interface 
gráfica (Figura 2) o microcontrolador PIC 
16F877A, inicia seu de leitura de dados e 
armazená-los em memória. Quando o usuário 
acessar comando “Parar Comunicação”, o 
microcontrolador PIC 16F877A realiza a leitura 
de memória e envia esses dados para serem 
visualizados na em um gráfico na tela do 
computador. 
 
 

CONCLUSÃO 
 
Foi realizado o ensaio de tração com o corpo 
de prova de aço ABNT 1020, e foi obtido o 
gráfico segundo a Figura 2. Assim de forma 
geral o sistema que foi montado mostrou-se 
satisfatório, pois os custos das adaptações 
feitas na máquina WPM – ZD 20 foram bem 
menores que a compra de um sistema 
automatizado já pronto. A automatização da 
desta máquina do laboratório de Ensaios 
Mecânicos Destrutivos do IFES foi feito com 
sucesso, promovendo assim o aumento da 
repetibilidade do ensaio, já que se tornou mais 
prático e rápido. Os resultados alcançados 
foram satisfatórios, porém ainda existe a 
possibilidade de aprimorar ainda mais o 
processo em questão. 
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