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Resumo - Este projeto tem como objetivo de dar continuidade ao projeto de automação do ensaio da máquina de 

tração WPM - ZD 20 do Laboratório de Ensaios de Mecânicos Destrutivos do Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES). Foi desenvolvido um hardware embarcado de instrumentação a partir de um protótipo de recepção de 

sinais provenientes de sensores que foram adicionados na máquina de tração, bem como o aprimoramento da 

interface gráfica no PC (Personal Computer) que foi desenvolvido no projeto anterior. Também foi analisado o 

tratamento termomecânico aplicado ao aço com auxílio da lógica nebulosa.  
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Abstract - The objective of this project is to continue the automation project of Universal Testing Machine 

WPM-ZD 20 of the Destructive Mechanical Testing Laboratory in Instituto Federal do Espírito (IFES). In the 

project was developed embedded hardware instrumentation from a prototype of receiving signals from sensors 

that were added to the testing machine, as well as improvements of the graphical interface on the PC (Personal 

Computer) which was developed in the previous project. We also analyzed the Heat Treatment Type applied to 

steel with Fuzzy Logic. 
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INTRODUÇÃO 

No laboratório de Ensaios Mecânicos Destrutivos do Ifes Campus Vitória são realizadas 

atividades de ensino que utilizam a Máquina Universal de Ensaios de Mecânicos modelo 

WPM - ZD 20, para caracterização de aço através de ensaios de mecânicos. Porém seu 

funcionamento é totalmente mecânico-analógico, tendo certas imprecisões em seu uso. 

Devido o grande potencial didático que essa máquina apresenta, foi necessário dotá-la de uma 

IHM (interface homem máquina) informatizada, sendo agora possível a análise, o 

armazenamento e a obtenção das seguintes características: módulo de elasticidade, tensões 

limite de escoamento, máxima, ruptura e as deformações na tensão máxima e na tensão 

ruptura, bem como a ductibilidade, resiliência e tenacidade [1] através do ensaio de tensão-

deformação por tração. A partir destas propriedades foi possível analisar através de uma 

inferência nebulosa o tipo de tratamento térmico-mecânico que o aço recebeu: normalizado, 

recozido ou laminado a frio.  

 

METODOLOGIA 

 Iniciou-se com uma revisão de tudo que foi realizado no projeto de iniciação científica 

(período 2009-2010) titulado de “AUTOMAÇÃO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO WPM - ZD 

20”, tendo agora a necessidade de se construir uma placa de circuito impresso (PCI) a partir 

do protótipo que foi feito em protoboard, assim como a atribuição de novas funções na 



 

Interface Homem Máquina (IHM) no microcomputador do tipo PC. Diante das propriedades 

dos materiais que foram obtidas na IHM, analisou-se com auxilio da inferência nebulosa o 

tipo tratamento termomecânico aplicado ao aço através do programa ToolBoxes Fuzzy do 

MATLAB, sendo possível classificar o aço em três tipos: normalizado, recozido ou laminado a 

frio. 

 

 

RESULTADOS 

A automação foi implementada usando o microcontrolador da Microchip, PIC 16F873A 

[2] e a interface gráfica no LabWindowsTM/CVI
TM

 9.0 [3]. O hardware embarcado de 

instrumentação foi desenvolvido em placa de circuito impresso, e mostrado na figura 1.  

 

 
 

Figura 1. Hardware que recebe, armazena e envia as informações. 

 

A interface gráfica final está representada na figura 2. 

 

  
 



 

Figura 2.  Interface gráfica no computador. 

No projeto em questão, os sinais de força e alongamento que são submetidos no corpo 

de prova, são capturados e processados pelo hardware embarcado. A tensão elétrica 

equivalente à força aplicada sobre a amostra de aço é obtida através de potenciômetro 

multivoltas que foi instalado na máquina, sendo amplificada e convertida para processamento 

digital com uso do PIC16F873A. O valor digital resultante é armazenado em uma memória 

serial externa E
2
PROM 24LC512. Quanto ao alongamento sofrido pela amostra, este é 

definido pela leitura de um encoder linear e também processado pelo PIC16F873A com valor 

resultante armazenado na memória externa. O fim do ensaio é detectado através em função da 

aceleração na deformação da amostra quando esta está próxima da ruptura. Neste momento 

todos os dados armazenados na memória externa são enviados através de comunicação serial 

no padrão RS-232 para a IHM no PC. 

Com os dados recebidos, o programa da interface gráfica converte os valores na escala 

correta do gráfico “Tensão x Deformação”, e a partir destes valores são calculados as 

propriedades mecânicas do material. A tensão de escoamento foi obtida utilizando o método 

gráfico de Johnson, tendo uma boa precisão e sendo obtido de forma rápida. E ainda esses 

dados podem ser salvos em planilhas eletrônicas e convertido para “Força x Deslocamento”. 

A partir de três propriedades mecânicas: Tensão de Escoamento, Tensão Máxima e a 

Deformação na Ruptura, pode ser avaliado com auxilio da lógica nebulosa, o tipo tratamento 

termomecânico aplicado ao aço, permitindo assim a classificação em aço em normalizado, 

recozido ou laminado a frio. Estas três propriedades atuam como antecedentes de cada regra 

da inferência, e quanto ao consequente é a razão entre a Tenacidade (valor da área de 

deformação plástica da curva de tensão x deslocamento) e a Resiliência (valor da área de 

deformação elástica da curva de tensão x deslocamento). Esta inferência foi processada no 

MATLAB no ToolBoxes Fuzzy Logic. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Foi realizado o ensaio de tração com o corpo de prova de aço ABNT SAE 1020, e foi 

obtido o gráfico segundo a Figura 2. O sistema nebuloso também foi testado, apresentando 

resultados aceitáveis.  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 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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