
Resultados e Discussão

Para facilitar a leitura da frequência de ressonância 
com o sistema montado (Fig. 1), o diapasão de 
quartzo (Fig. 2) foi acoplado a um suporte plástico, 
com fios soldados em seus dois terminais elétricos. 

Sensor Piezoelétrico para Medição de Forças da 
Ordem de Nanonewtons

FISMAT

Introdução

Metodologia
A metodologia do trabalho pode ser representada 
pelo seguinte fluxograma:
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A precisão com que a frequência de ressonância pode 
ser determinada em materiais piezoelétricos permite a 
medição de massas 10 bilhões de vezes menores do 
que a de um grão de arroz. Aproveitando-se desta 
característica, foi proposto o desenvolvimento de um 
sensor que constituísse uma alternativa precisa e de 
baixo custo perante as que são utilizadas atualmente.
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Objetivo
Desenvolver um sistema de medição de forças 
baseado em um sensor piezoelétrico de quartzo para 
utilização em um dispositivo para a realização de 
ensaios de tração de fibras naturais e sintéticas.

Nas figuras 4 e 5 são representados os resultados obtidos 
na medição da frequência de ressonância do sensor 
piezoelétrico sem o fio e com o fio de cobre suspenso, 
respectivamente. 

Como resultado deste experimento, obtemos uma razão 
de 4,4 nN/Hz. Considerando que somos capazes de 
determinar a frequência de ressonância com uma precisão 
de 0,1 Hertz, podemos estimar a resolução do sensor em 
aproximadamente 0,5 nanonewtons.

Foram realizados testes medindo a frequência de 
ressonância do diapasão de quartzo com um pequeno fio 
de cobre suspenso (Fig. 3).

A resolução estimada do sensor piezoelétrico é cerca de 
cem vezes superior à de sensores tipicamente utilizados 
em equipamentos para ensaio de tração de fibras.
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Fig. 1 - Ilustração do sistema de 
excitação e aquisição de sinais 

usado neste trabalho.

Fig. 2 - Sensor piezoelétrico 
usado neste trabalho.

Fig. 3 – Diapasão com fio de cobre de 
0,78 miligramas suspenso. 

Fig. 5 – Frequência de 
ressonância com fio de cobre 

suspenso.

Fig. 4 – Frequência de 
ressonância sem fio de cobre 

suspenso.
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