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INTRODUÇÃO 

Sensores magnetoelásticos são utilizados na medição de grandezas

físicas como pressão e massa e, também, no acompanhamento de

reações bioquímicas. Quando este sensor é exposto a um campo

magnético variável, ele exibe uma deformação longitudinal [1]. Essa

deformação ocorre com uma frequência característica que depende das

dimensões e da massa do sensor. Desta forma, a adsorção de uma

massa sobre a superfície do sensor resulta em uma variação da sua

frequência [2]. Devido a essas características, esses sensores estão

sendo aplicados no desenvolvimento de biossensores, com o propósito de

detectar patógenos prejudiciais à saúde humana.

OBJETIVO

Construção de um dispositivo portátil que seja capaz de medir a

frequência de ressonância de biossensores magnetoelásticos para a

detecção do vírus da Zika.

EXPERIMENTAL

O principio de detecção do sensor é demonstrado da ilustração abaixo [1].

Para validação do dispositivo contamos com um analisador de rede

Agilent E5061B, capaz de fornecer com exatidão o valor da frequência de

ressonância do sensor. O analisador de rede gera uma corrente de

frequência variável em uma bobina, que é responsável por produzir o

campo eletromagnético oscilante. O sensor é posicionado no interior da

bobina e a sua frequência de ressonância é determinada.

Curva de ressonância do sensor medido no analisador de rede.

O dispositivo criado tem o intuito de substituir o analisador de rede, e

consiste basicamente de uma unidade de processamento principal que

controla os demais módulos e circuitos utilizados. O funcionamento pode

ser representado pelo fluxograma a seguir.

O resultado obtido é transmitido pelo microprocessador ao computador,

onde uma rotina Python permite a determinação da frequência de

ressonância do sensor.

RESULTADOS E CONCLUSÕES

O dispositivo criado apresentou um resultado que difere 0.45% daquele

obtido com o analisador de rede.

Na sequência deste trabalho o dispositivo será aperfeiçoado para

trabalhar com o sinal de múltiplas bobinas, possibilitando uma análise

multiparamétrica, bem como, o software de aquisição e análise será

migrado totalmente para o microcontrolador tornando o dispositivo

totalmente autônomo.
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